تفكيك شبكة لتزوير اللوحات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املرورية يف دياىل
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني ،امس األحد ،تفكيك شبكة
لتزوير اللوحات املرورية يف محافظة دياىل .وذكرت
الخلية يف بيان تلقته «الزوراء» :ان «مفارز جهاز األمن
الوطني تمكنت من اعتقال أربعة أشخاص يشكلون
شبكة لتزوير اللوحات املرورية واألوراق الثبوتية
للعجالت» ،مشريا اىل أن «أفراد هذه الشبكة يتوزعون
يف محافظات دياىل وكركوك وصالح الدين» ،واضاف:
أنه ُ
«ضبطت بحوزتهم لوحات ومعامالت مرورية
مزورة ،وعدد من إجازات السوق ،فضال عن طابعات
وكامريات وأجهزة حاسوب تستخدم للتزوير».
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غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 :أكثر من  8آالف حادث حريق اندلع خالل العام احلالي و % 5منها متعمدة

تنتبه للخط�ر نتيجة للضغ�ط من قبل
مجلس الوزراء ،إذ انها بدأت تتبنى هذه
االم�ور إال انها ما زالت بخطوات بطيئة
وليس�ت باملس�توى املطل�وب ،وربما يف
قادم االيام نشهد تغيريا يف هذا امللف.
ولفت اىل :ان هناك مجموعة من العقبات
والتحدي�ات تواج�ه فرق الدف�اع املدني

يف عملي�ات مكافح�ة الحرائ�ق ،منه�ا
التجاوزات عىل الش�وارع واالزدحامات
املروري�ة وع�دم االكتراث بمتطلب�ات
السلامة ووجود الش�بكات العنكبوتية
للكهرب�اء واسلاك الس�حب وبن�اء
س�ندويجات بنل التي اغلب الدور بدأت
تس�تخدمها ،فضال عن س�وء استخدام

الوقود.واوضح :ان الوقود موضوع غري
منظور إال انه يش�كل تهدي�دا حقيقيا.
الفت�ا اىل :ان هناك نح�و  19الف مولدة
كهرباء يف بغ�داد بني حكومي�ة واهلية
وملحق�ة يف كل واحدة منها خزان وقود
ال يق�ل ع�ن  10االف لتر ،باالضافة اىل
املولدات الخاصة امللحقة بالوقود ،لذلك

جانب من عودة احلياة اىل طبيعتها يف أسواق وموالت بغداد

فكميات الوقود املتداولة يف بغداد هائلة
مما تزيد من احتماليات الحرائق بسبب
س�وء التخزين.وتاب�ع :ان هناك حريقا
اندل�ع قب�ل يومين يف منطق�ة الكرادة
ببغ�داد يف صهريج في�ه  18الف لرت من
الوقود ملولدة ،وهذه واحدة من عرشات
الح�وادث الت�ي تحدث يومي�ا.ويف وقت
س�ابق ،أفصحت مديري�ة الدفاع املدني
عن خس�ائر حري�ق الكرادة.وذكر بيان
للمديري�ة تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “فرق
الدفاع املدني تمكن�ت من إخماد حريق
اندل�ع داخ�ل م�رآب للعجلات بالقرب
من إحدى البنايات يف الكرادة” ،مشيرا ً
اىل أن “الح�ادث تس�بب يف احرتاق ثالث
عجالت نوع بيكب دبل قمارة ،وعجلة 7
راكب ،إضاف�ة اىل صهريج وقود محمل
قرب ساحة كهرمانة يف منطقة الكرادة
ببغداد” .وأضاف البيان أن “فرق الدفاع
املدني وقوامه�ا  10فرق إطفاء تمكنت
م�ن الس�يطرة على الح�ادث ،وأبعدت
خط�ر النيران ع�ن البناي�ة ،وبإرشاف
مدير ع�ام الدف�اع املدني الل�واء كاظم
س�لمان بوه�ان ،م�ع تس�جيل إصابة
منتس�ب بحروق م�ن منتس�بي الدفاع
املدن�ي تم نقل�ه إىل املستش�فى القريب
لتلقي العالج”.وأش�ار البيان اىل أنه “تم
فتح تحقيق يف مركز الرشطة املس�ؤول
ع�ن الرقع�ة الجغرافي�ة باالعتماد عىل
تقري�ر خبير االدل�ة الجنائي�ة لتحديد
أسباب اندالع الحريق”.

صدور حكمني حبق حمافظ سابق وموظفني هلدرهم ( )10مليارات دينار
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املفوضية :نتائج التصويت س ُتعلن
خالل  24ساعة من انتهاء االقرتاع

املبّي�نّ يف موقعها اإللكرتوني الرس�مي،
ومواق�ع التواصل االجتماعي الرس�مية
الخاص�ة باملفوّضي�ة ،حي�ث انطلق�ت
عملي�ة التقدي�م ب�د ًءا م�ن تاري�خ
 24/5/2021و تس�تمر لغاي�ة تاري�خ
 1/8/2021على م�دى (  )24س�اعة،
حيث يكون التقديم عرب اس�تمارة تفتح
بع�د موافق�ة املتق ّدمين على الرشوط
ّ
ّ
موظفي
الخاصة بعمل
وقواعد الس�لوك
ّ
موظفي الدولة
االقرتاع ،وق�د تقرّر منح
ممّن س�يعملون يف مراكز االقرتاع كتاب
شكر وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء
بعد تأيي�د املفوّضي�ة بإتمامه�م املهام
املوكلة إليهم ،ومنح املتق ّدمني من طلبة
الجامع�ات واملعاهد والخريجني مكافأة
ً
الحق�ا”.
مالي�ة س�تح ّددها املفوّضي�ة
ّ
واوضح�ت أن” مجل�س املفوّضني اتخذ
ق�رارًا بمفاتح�ة الرشك�ة املتعاقدة مع
البنك املركزي العراقي التي تتولىّ طباعة
ّ
وش�كلت مفوّضي�ة
العمل�ة العراقي�ة،
االنتخابات لجنة برئاس�ة رئيس اإلدارة
االنتخابي�ة الق�ايض ( عبّ�اس فرح�ان
حس�ن ) وعضوية معاون رئيس اإلدارة
االنتخابي�ة للش�ؤون الفني�ة وعدد من
ّ
ّ
املختصني.
املوظفني

تفاصيل ص2

التحالف الدولي :القوات العراقية تقود
املعارك ضد داعش ومهمتنا املشورة

بغداد /الزوراء:
أك�د التحال�ف ال�دويل ،امس األح�د ،أن
مهمته يف العراق لهزيمة داعش تحولت
م�ن القت�ال املب�ارش اىل الدع�م اإلضايف
للقوات العراقية من املشورة والتدريب،
فيما أش�ار إىل أن الق�وات العراقية هي
م�ن تق�ود املع�ارك ض�د داعش.وق�ال
املتحدث الرس�مي لقوة املهام املشرتكة
يف التحال�ف الدويل ،العقيد واين موراتو،
يف ترصي�ح لوكال�ة االنب�اء العراقي�ة،
تابعت�ه “ال�زوراء” :إن “مهمة التحالف
ل�م تتغير ،نح�ن متواج�دون بدع�وة
رس�مية من الحكومة العراقية للقضاء
عىل داع�ش وفلوله يف أجزاء محددة من
العراق وس�وريا”.وأضاف أن “التحالف
يواص�ل تقديم املعلومات االس�تخبارية
واملراقب�ة واالس�تطالع والخدم�ات
اللوجس�تية وتقديم املش�ورة ،ويساعد
بتمكني القوات الرشيكة عىل املستويني
العميل واالسرتاتيجي” ،مؤكدا ً أنه “عند
الطل�ب تق�دم الدع�م الج�وي للق�وات
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حدد أسباب ارتفاع حوادث احلرائق يف اآلونة األخرية

مدير الدفاع املدني لـ

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات اس�تعدادها إلطلاق
حملته�ا اإلعالمي�ة التثقيفي�ة لتوزي�ع
البطاق�ات اإللكرتوني�ة ،وفيم�ا اك�دت
ُ
س�تعلن خالل 24
أن نتائ�ج التصوي�ت
س�اعة ،اش�ارت اىل ان هن�اك مكاف�آت
مالي�ة ملوظف�ي االقرتاع م�ن الخريجني
فقط.وذك�رت الناط�ق االعالمي باس�م
املفوضي�ة ،جمان�ة الغلاي ،يف كلمتها
االس�بوعية تلقته�ا “ال�زوراء” :أن
“املفوضية عىل استعداد إلطالق حملتها
اإلعالمي�ة التثقيفي�ة لتوزي�ع بطاق�ة
الناخ�ب اإللكرتوني�ة املزم�ع انطالقها
يف ش�هر حزيران م�ن العام الح�ايل مل ّدة
(ثالثة أشهر) ،حيث تستهدف املفوّضية
م�ن خالله�ا جمه�ور الناخبين ممّ�ن
س�جّ لوا وح ّدث�وا بياناته�م االنتخابي�ة
بايومرت ًيا وبفئاتهم املختلفة سع ًيا منها
لضم�ان ّ
حقه�م االنتخاب�ي “.واضافت
أنه�ا” وضم�ن التحضيرات االنتخابية
لي�وم االقتراع ،تضطلع بتهيئ�ة املوارد
ّ
موظفي
البرشية التي س�تعمل بصف�ة
اقرتاع مل ّدة يوم واحد ،وهي بهذا الش�أن
عمل�ت على اس�تحداث راب�ط التقديم
()/http://37.98.225.237:9999

بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،امس األحد ،تحديد مبلغ القروض املمنوحة ألصحاب
املحال والورش واملهن األخرى .وقال املرصف يف بيان تلقته «الزوراء»  :إنه
«تماشيا ً مع سياسة املرصف الهادفة لتنويع الخدمات املقدمة من قبله ودعما ً
لالقتصاد الوطني يف تمويل املشاريع املختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل
األيدي العاملة ،فقد تقرَّرت زيادة مبالغ منح قروض املشاريع الصغرية اىل 25
مليون دينار».وأضاف :أن «عىل املواطنني أصحاب املحال واملهن األخرى عىل
مختلف انواعها االستفادة من هذا القرض والتقديم عليه يف فروع املرصف
املنترشة يف بغداد واملحافظات» .مؤكدا أن «مدة تسديد القرض  5سنوات ،أي
بواقع  60شهراً».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء /حسني فالح:
كش�ف مدير عام الدفاع املدن�ي ،اللواء
كاظم س�لمان بوهان ،ع�ن تجاوز عدد
ح�وادث الحرائق خالل الع�ام الحايل الـ
 8االف حري�ق ،فيم�ا اك�د ان الحرائ�ق
املتعم�دة ال تش�كل س�وى  5%م�ن
مجم�وع الح�وادث ،حدد اس�باب عدة
الرتفاع نسبة الحرائق يف اآلونة االخرية.
وق�ال بوه�ان يف حدي�ث لـ”ال�زوراء”:
ان الكثير م�ن حوادث الحرائق ليس�ت
متعم�دة وانم�ا هناك اس�باب حقيقية
وراء اندالعه�ا .مبين�ا :ان الح�وادث
املتعم�دة ال تش�كل س�وى  5%م�ن
مجموع حوادث الحرائق.
واض�اف :ان مجموع ح�وادث الحرائق
خالل العالم الح�ايل تجاوزت الـ  8االف
حادث حريق .مبينا :ان اس�باب ارتفاع
مع�دالت الحرائ�ق اىل وج�ود مخالفات
منها بناء “س�ندويجات بنل” ومولدات
وكميات هائلة من الوقود ،واالستخدام
اليسء للطاقة ،كلها اس�باب من شأنها
ان ترفع من احتماالت الحرائق.واش�ار
اىل :ان القان�ون أل�زم جمي�ع الدوائ�ر
الحكومية واملؤسس�ات ب�أن تكون لها
فرق حماي�ة ذاتية وتك�ون لها عجالت
ومراكز للسلامة ،إال انه طيلة السنوات
املاضية تجاهلت تلك املؤسس�ات االمر،
تعط له اهمي�ة واعتمدت كليا عىل
ول�م ِ
الدفاع املدني والذي هو يعد جهة ساندة.
مبينا :ان هناك بعض املؤسس�ات بدأت

الرافدين حيدد مبلغ القروض املمنوحة
ألصحاب احملال واملهن األخرى

األمنية العراقية”.وأشار إىل أن “القوات
العراقي�ة اآلن ه�ي م�ن تق�ود املع�ارك
بش�كل مس�تقل ضد داعش بأنفس�هم
وبش�كل ناجح وبكل تقني�ة” ،مبينا ً أن
“مهمة التحالف لهزيمة داعش تحولت
م�ن مهم�ة القت�ال املب�ارش اىل مهم�ة
الدعم اإلضايف ،من خالل تقديم املشورة
والتدري�ب يف كثير م�ن األحي�ان على
مستوى عا ٍل جدا ً وبعيدة عن القتال عىل
األرض”.وبين أن “التحالف س�يواصل
اإلرشاف على برام�ج صن�دوق تمويل
التدري�ب والتجهي�ز ملكافح�ة داعش”،
منوها ً بأن “الواليات املتحدة ستس�تمر
بتزوي�د القوات األمني�ة العراقية بلوازم
التدري�ب والخدم�ات وإصلاح البن�ى
التحتية واألسلحة والذخرية والعجالت”.
وتاب�ع أن “الق�وات األمني�ة العراقي�ة
والتحال�ف هم رشكاء وملتزمون بهدف
مشترك وه�و هزيمة داع�ش وفلولها،
ووضع األسس للمتابعة العملية لزيادة
االستقرار االقليمي”.

أكدت عدم تسجيل أي حالة يف العراق

الصحة :الفطر األسود مرض نادر يصيب
عدميي املناعة وال عالقة له بكورونا
بغ�داد/ال�زوراء:
طمأن�ت وزارة الصحة ،ام�س األحد،
العراقيني بش�أن عدوى الفطر األسود
الت�ي أش�ارت تقاري�ر إىل انتقاله�ا
ملصابين بفيروس كورون�ا ،وفيم�ا
اش�ارت اىل ان�ه م�رض ن�ادر يصيب
عديمي املناعة وال علاق له بكورونا،
اك�دت عدم تس�جيل اي حالة من هذا
امل�رض يف العراق.وق�ال مدي�ر دائ�رة
الصحة العامة ،عبد األمري الحلفي ،يف
ترصي�ح صحفي :إن «الفطر األس�ود
مرض نادر جدا ً يصيب عديمي املناعة
وال عالقة له بفريوس كورونا» ،مبينا ً
أن�ه «يأتي بس�بب التل�وث يف املناطق
الريفي�ة والرتبة».وأضاف أن «س�بب
ظه�ور ح�االت يف الهن�د ج�اء نتيجة
انعدام النظافة» ،مشريا ً إىل أن «العراق
ل�م يس�جل أي حال�ة حت�ى اآلن عرب
القادمني من الهند».ويف وقت س�ابق،
أعلنت لجنة الصحة النيابية تش�كيل
لجنة استشارية لدراسة عدوى الفطر
األس�ود املرتبطة بنقص املناعة والتي

ثبت انتق�ال عدواها لح�االت أصيبت
بفيروس كورون�ا ،فيم�ا أك�دت أنها
س�تتعاون م�ع وزارة الصحة لوضع
تدابير تمن�ع دخ�ول أي�ة ح�االت إىل
العراق.ويؤكد الدكت�ور أمجد الخويل،
استش�اري األوبئة بمنظم�ة الصحة
العاملي�ة :ان «الفطر األس�ود هو نوع
من الفطريات يسبب مرضا ً شديداً ،إال
أنه نادر الحدوث ،ويصيب األشخاص
الذي�ن يعان�ون م�ن نقص ش�ديد يف
املناع�ة بس�بب إصابته�م بأم�راض
معين�ة أو تناوله�م ألدوي�ة مثبط�ة
للمناعة».ويش�تبه األطباء بأن عدوى
الفط�ر األس�ود على صل�ة بعالجات
الس�تريويدات املس�تخدمة يف علاج
كوفي�د  .19وق�ال مدير قس�م تعزيز
الصح�ة يف ال�وزارة ،هيث�م العبيدي،
يف بي�ان اطلع�ت عليه «ال�زوراء» :إن
“عودة الحي�اة اىل طبيعته�ا ،وانتهاء
ارتداء الكمامات ،يعتمدان عىل االلتزام
بالتعليمات الصحية املقررة،
تفاصيل اخرى ص4

الربملان يكلف جلانه ومستشاريه بتقديم الدفوعات القانونية على
الطعون احلكومية يف املوازنة

الزوراء  /يوسف سلمان:
كلفت رئاس�ة مجلس الن�واب اللجنتني املالية
والقانونية واملستشارين القانونيني يف املجلس
بتقدي�م الدفوع�ات القانونيـة على الطعون
الحكومية بمواد قانون املوازنة العامة ،2021
بع�د ان انتقدت اللجنة املالي�ة النيابية الطعن
املق�دم من قب�ل الحكوم�ة يف بع�ض فقرات
قان�ون املوازن�ة الت�ي س�تحرم املحافظ�ات

املنتجة للنفط من تخصيصاتها يف البرتودوالر،
بعد أن أضافت اللجن�ة املالية فقرة يف املوازنة
تضم�ن حقوق هذه املحافظات .واس�تغربت
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة من رف�ض الحكومة
لقرار مجل�س النواب القايض بزيادة أس�عار
رشاء محاصي�ل الحنط�ة والش�عري والش�لب
م�ن املزارعين ،حيث ضمن�ت اللجن�ة املالية
ً
دعم�ا منها للفالحني
ه�ذه الفقرة يف املوازنة

والنهوض بالقطاع الزراعي ،مؤكدة أن الكثري
من امل�واد املضاف�ة يف املوازنة كان�ت تطبيقا ً
عمليا ً للمنهاج الوزاري الذي قدمته الحكومة.
باملقابل ،وافقت رئاس�ة مجل�س النواب عىل
طلب نيابي لتعديل قانون منتسبي قوى االمن
الداخيل رقم  18لس�نة  ، 2011يتضمن تعديل
الرات�ب االس�مي ملنتس�بي وزارة الداخلي�ة.
ووجهت هيئة الرئاسة بإحالة الطلب النيابي

املرفق بتواقيع اكث�ر من  45نائبا اىل اللجنتني
املالي�ة والقانوني�ة لغ�رض تعدي�ل صياغته
وعرض�ه للتصوي�ت ،حي�ث يتضم�ن املقرتح
اضافة مخصصات الخط�ورة او مخصصات
غلاء املعيش�ة اىل الرات�ب االس�مي ،لغ�رض
االس�تفادة من�ه عند احالة منتس�ب الرشطة
عىل التقاعد.

تفاصيل ص2

روسيا :جولة احملادثات النووية احلالية مع إيران هي األخرية

موسكو /متابعة الزوراء:
أعلن الس�فري الرويس يف فيين�ا ،ميخائيل
أوليانوف ،أن جولة املحادثات الحالية مع
إيران هي األخيرة ،قائال« :ولم نتفق عىل
جول�ة سادس�ة».وكان املبع�وث الرويس
أعرب ،يف وقت س�ابق ،ع�ن تفاؤله الكبري
ّ
متوقع�ا التوصل إىل
بنتائج املفاوض�ات،
اتفاق قريبا ،معتربا أن الجولة الخامس�ة

قد تك�ون األخرية.وتتواص�ل يف العاصمة
ُ
املحادث�ات النووي�ة
النمس�اوية فيين�ا
اإليراني�ة ،وتتح� ّدث جمي�ع األطراف عن
تقدم مهم يف هذه املباحثات.وأكدت إيران،
من جهتها ،حصول مناقشات عامة ّ
لحل
الخالفات الرئيسية ،لكنها يف الوقت نفسه
أش�ارت إىل وج�ود قضايا عالقة يس�تمر
التف�اوض حولها.وأعرب املبعوث الرويس

«ميخائي�ل أوليانوف» ع�ن تفاؤله الكبري
ّ
متوقع�ا التوصل إىل
بنتائج املفاوض�ات،
اتفاق قريبا ،ومعتربا أن الجولة الخامسة
ق�د تك�ون األخرية.كم�ا أع�رب من�دوب
املفوضية األوروبية للسياس�ة الخارجية
«إنريكه مورا» عن اطمئنانه من إمكانية
الوصول إىل اتفاق يف املفاوضات.أما رئيس
الوفد األمريكي املفاوض يف فيينا «روبرت

رئيس وزراء بريطانيا يتزوج “رمسياً”
لندن /متابعة الزوراء:
أعلن مكتب رئيس الوزراء الربيطاني،
بوري�س جونس�ون ،أن االخير تزوج
خطيبته كاري س�يموندس ،يف مراسم
ل�م يعل�ن عنه�ا ج�رت بكاتدرائي�ة
وستمنسرت ،ونرش املكتب صورة زفاف
العروسين.وقال مكت�ب جونس�ون:
“ت�زوج رئي�س ال�وزراء والس�يدة
س�يموندس يف حفل صغري بكاتدرائية
وستمنستر ،وس�يحتفل الزوج�ان
بزواجهم�ا م�ع العائل�ة واألصدق�اء
الصي�ف املقبل”.وذك�رت صحيف�ة
“صن” أن رئيس ال�وزراء الربيطاني،
بوري�س جونس�ون ،ت�زوج خطيبته،

كاري س�يموندس ،يف مراس�م رسي�ة
يف كاتدرائية وستمنستر وس�ط لندن
الس�بت.وقالت الصحيفة إن مراس�م
حف�ل الزفاف بالكاتدرائية حرضه 30
ش�خصا ،وتلق�ى الضي�وف دعوات يف
اللحظ�ة األخيرة ،وأضاف�ت أنه حتى

كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا
على عل�م بخط�ط الزفاف.ويعي�ش
جونسون ( 56عاما) وسيموندس (33
عاما) س�ويا ً يف “داوننغ سرتيت” منذ
أن أصبح رئيسا للوزراء يف عام .2019
والعام امل�ايض أعلنا خطبتهما وأنهما
ينتظران مولودا ،وولد ابنهما ويلفريد
ل�وري نيك�والس جونس�ون ،يف أبريل
.2020وت�زوج جونس�ون مرتني قبل
ذل�ك ،ويرفض ذكر ع�دد األبناء الذين
أنجبهم ،حس�ب “رويرتز”.وكان آخر
زواج لجونس�ون من املحامية مارينا
ويل�ر ،وأنجب�ا أربعة أطف�ال ،لكنهما
أعلنا االنفصال يف سبتمرب .2018

مايل» ،فأش�ار إىل مفاوض�ات بناءة ،لكنه
َ
الكثير
ق�ال يف الوق�ت نفس�ه إن هن�اك
م�ن العمل ال�ذي يجب القي�ام به.يف هذه
األثن�اء ،أف�ادت مص�ادر إيراني�ة موا ِكبة
ملفاوض�ات فيين�ا ب�أن الوالي�ات املتحدة
ما زال�ت ترفض إلغاء جمي�ع العقوبات.
وأش�ارت املص�ادر ،كذل�ك ،إىل أن رف�ع
العقوب�ات املرتبط�ة باملل�ف الن�ووي لم

يكن يش�كل مانعا ً كبريا ً أمام املفاوضات،
حيث تؤك�د واش�نطن اس�تعدادها لرفع
العقوب�ات الت�ي تش�مل أه�م القطاعات
االقتصادي�ة اإليرانية.يف املقابل ترى إيران
أن رفع العقوب�ات وحدها ال جدوى منه،
عقوبات أساسية وضعت ً
ٌ
مرة
إذ من بينها
أخ�رى بموجب قانون مكافحة اإلرهاب..
َ
مثل حظر القطاعني املايل والنفطي.

ماكرون يهدد بسحب العسكريني إذا سارت
مالي باجتاه التطرف
باريس /متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون،
يف مقابل�ة م�ع صحيف�ة “لوجورن�ال دو
ديمان�ش” ،أن باري�س ستس�حب قواته�ا
من م�ايل يف حال س�ار هذا البل�د “باتجاه”
التط�رف ،بعدما ش�هدت انقالبا ثانيا خالل
تس�عة أش�هر.وتدعم فرنس�ا ،عبر ق�وة
“برخ�ان” الت�ي تضم نح�و  5100عنرص،
م�ايل الت�ي تواج�ه من�ذ  2012هجم�ات
إرهابي�ة بدأت يف الش�مال وأغرقت البالد يف
ّ
البالد.لكن
أزمة أمنية قبل أن تمتد إىل وسط
باري�س ،عىل غرار االتح�اد األوروبي ،دانت

االنقلاب ،معتبرة أن�ه “غير مقبول”بعد
اعتق�ال الرئيس ب�اه نداو ورئي�س الوزراء
مخت�ار اوان بق�رار من رجل البلاد القوي
أسيمي غويتا.ترصيحات الرئيس الفرنيس
ج�اءت يف مقابلة مع الصحيفة الفرنس�ية
خالل زيارته لروان�دا وجنوب إفريقيا.وقال
ماك�رون إنه “مرّر رس�الة” إىل ق�ادة دول
غ�رب إفريقي�ا مفاده�ا ّ
أنه “ل�ن يبقى إىل
جانب بل� ٍد لم تعد فيه رشعيّ�ة ديمقراطيّة
وال عمليّ�ة انتقال” ،مذك�را بأنه قال قبل 3
سنوات “يف عدد من مجالس دفاع إنه يجب
علينا التفكري يف الخروج”.

إثيوبيا تطالب واشنطن برفع العقوبات عنها وتربطها بسد النهضة

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
طالبت إثيوبيا الواليات املتحدة بإعادة
النظ�ر يف قراره�ا الص�ادر بخط�ر
التأشيرات للمس�ؤولني اإلثيوبيين
والعقوب�ات االقتصادية واألمنية التي
فرضتها قبل أكثر من أس�بوع.وكانت
الوالي�ات املتحدة ق�د أعلن�ت ،االثنني
امل�ايض ،أنه�ا فرض�ت قيودا واس�عة
النطاق على املس�اعدات االقتصادية
واألمني�ة إلثيوبيا ،بس�بب “الفظائع

املرتكب�ة يف إقلي�م تيغراي”.وقال�ت
أدانيش أببي ،عمدة العاصمة اإلثيوبية،
أديس أباب�ا ،خالل كلم�ة ألقتها أمام
عشرات اآلالف م�ن اإلثيوبيين إن
بالده�ا ال ترض�خ للعقوبات.وربطت
أببي بني العقوبات وأزمة سد النهضة
الذي تبنيه بالدها ف�وق النيل األزرق،
وقال�ت“ :إنه ال توجد ق�وة يمكنها أن
توقف جهدن�ا عن اس�تخدام مواردنا
املائية بشكل عادل وانها ليس يف نيتها

الرضر باآلخرين كم�ا ال تقبل الرضر
ال�ذي يأتيه�ا م�ن الخارج”.ودع�ت
اإلثيوبيين إىل الوق�وف مع�ا والتخيل
ع�ن الخالف�ات الداخلي�ة للتغلب عىل
الضغوط املمارسة ضد بالدها.وكانت
أدي�س أباب�ا وم�دن إثيوبي�ة أخ�رى
تظاه�رات تحت ش�عار “أصواتنا من
أجل الحرية” دعما للميض قدما تجاه
امل�لء الثان�ي لس�د النهض�ة ورفضا
للعقوبات األمريكية.واألسبوع املايض،

قال وزير الخارجية األمريكي ،أنتوني
بلينك�ن ،إن اإلجراءات الت�ي اتخذتها
الوالي�ات املتحدة ته�دف للضغط من
أج�ل ح�ل األزم�ة يف إقلي�م تيغ�راي،
موضح�ا “ه�ذا وقت تح�رك املجتمع
الدويل”.ولم يتطرق بلينكن إىل مسألة
سد النهضة عند اإلعالن عن العقوبات،
لكن حكومة آبي أحمد اإلثيوبية تتخذ
من السد وس�يلة لتوحيد سكان البالد
املنقسمني عىل حالهم.

وتق�ول الوالي�ات املتح�دة إن موقفها
الرس�مي ه�و تش�جيع التع�اون بني
األط�راف الثالث�ة (مصر والس�ودان
وإثيوبي�ا) للوص�ول إىل ح�ل س�لمي
وتق�ول إنها تس�عى ل�دور إيجابي يف
ه�ذه األزمة.وكانت الوالي�ات املتحدة
قد دع�ت عرب س�فارتها يف إثيوبيا ،إىل
رضورة االلت�زام بالقانون اإلنس�اني
ال�دويل وتجن�ب اس�تهداف العاملين
باملجال اإلغاثي يف إثيوبيا.
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الربملان يكلف جلانه ومستشاريه بتقديم الدفوعات
القانونية على الطعون احلكومية يف املوازنة

الزوراء  /يوسف سلمان:
كلفت رئاسة مجلس النواب اللجنتني
املالية والقانونية واملستشارين
القانونيني يف املجلس بتقديم الدفوعات
القانونيـة عىل الطعون الحكومية
بمواد قانون املوازنة العامة ،2021
بعد ان انتقدت اللجنة املالية النيابية
الطعن املقدم من قبل الحكومة يف
بعض فقرات قانون املوازنة التي
ستحرم املحافظات املنتجة للنفط من
تخصيصاتها يف البرتودوالر ،بعد أن
أضافت اللجنة املالية فقرة يف املوازنة
تضمن حقوق هذه املحافظات .
واستغربت اللجنة املالية النيابية من
رفض الحكومة لقرار مجلس النواب
القايض بزيادة أسعار رشاء محاصيل
الحنطة والشعري والشلب من

املزارعني ،حيث ضمنت اللجنة املالية
هذه الفقرة يف املوازنة دعما ً منها
للفالحني والنهوض بالقطاع الزراعي،
مؤكدة أن الكثري من املواد املضافة يف
املوازنة كانت تطبيقا ً عمليا ً للمنهاج
الوزاري الذي قدمته الحكومة.
باملقابل ،وافقت رئاسة مجلس
النواب عىل طلب نيابي لتعديل قانون
منتسبي قوى االمن الداخيل رقم 18
لسنة  ، 2011يتضمن تعديل الراتب
االسمي ملنتسبي وزارة الداخلية.
ووجهت هيئة الرئاسة بإحالة الطلب
النيابي املرفق بتواقيع اكثر من 45
نائبا اىل اللجنتني املالية والقانونية
لغرض تعديل صياغته وعرضه
للتصويت ،حيث يتضمن املقرتح
اضافة مخصصات الخطورة او

مخصصات غالء املعيشة اىل الراتب
االسمي ،لغرض االستفادة منه عند
احالة منتسب الرشطة عىل التقاعد.
ويشري نص املقرتح ،الذي تبنته لجنة
الخدمات واالعمار النيابية ،اىل ان “
احتساب الراتب التقاعدي يتم فقط
عىل الراتب االسمي دون احتساب
سنوات الخدمة والشهادة والزوجية
واالطفال” ،ولذلك اقرتحت تعديل فقرة
الراتب االسمي واضافة مخصصات
الزوجة واالطفال والشهادة وسنوات
الخدمة بخمسة االف دينار عن
كل سنة لكل رشائح منتسبي قوى
االمن الداخيل لوزارة الداخلية إكراما
لتضحياتهم يف الحفاظ عىل امن
ووحدة العراق.
اىل ذلك ،طالبت كتلة تحالف الفتح

بحضور رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي بصفته القائد العام للقوات
املسلحة اىل الربملان للحديث عن ملفات
تتعلق بالوجود األجنبي االمريكي
والرتكي عىل االرايض العراقية،
والقصف عىل معسكرات
الحـشد الشعبي واستهداف قادة
النرص واالنتهاكات ضد املتظاهرين
والقوات األمنية.
وقال النائب عن التحالف ،فالح
الخزعيل ،يف مؤتمر صحفي تابعته
“الزوراء” :ان “رئيس الوزراء يتهرب
من الحضور اىل الربملان خالل سنة
كاملة” ،مبينا ان “السيادة العراقية
منتهكة عىل مختلف املستويات،
والكاظمي ال يمتلك الشجاعة للحضور
واالجابة عىل االسئلة الربملانية “.

أعلنت استعدادها إلطالق محلتها اإلعالمية التثقيفية لتوزيع البطاقات

املفوضية :نتائج التصويت س ُتعلن خالل  24ساعة من انتهاء االقرتاع

بغداد /الزوراء:
اعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات استعدادها
إلطالق حملتها اإلعالمية التثقيفية لتوزيع البطاقات
اإللكرتونية ،وفيما اكدت أن نتائج التصويت ُ
ستعلن
خالل  24ساعة ،اشارت اىل ان هناك مكافآت مالية
ملوظفي االقرتاع من الخريجني فقط.
وذكرت الناطق االعالمي باسم املفوضية ،جمانة
الغالي ،يف كلمتها االسبوعية تلقتها “الزوراء” :أن
“املفوضية عىل استعداد إلطالق حملتها اإلعالمية
التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب اإللكرتونية املزمع
انطالقها يف شهر حزيران من العام الحايل مل ّدة (ثالثة
أشهر) ،حيث تستهدف املفوّضية من خاللها جمهور
الناخبني ممّن سجّ لوا وح ّدثوا بياناتهم االنتخابية
بايومرت ًيا وبفئاتهم املختلفة سع ًيا منها لضمان ّ
حقهم
االنتخابي “.
واضافت أنها” وضمن التحضريات االنتخابية
ليوم االقرتاع ،تضطلع بتهيئة املوارد البرشية التي
ّ
موظفي اقرتاع مل ّدة يوم واحد ،وهي
ستعمل بصفة
بهذا الشأن عملت عىل استحداث رابط التقديم
( )/http://37.98.225.237:9999املبينّ يف موقعها
اإللكرتوني الرسمي ،ومواقع التواصل االجتماعي
الرسمية الخاصة باملفوّضية ،حيث انطلقت عملية
التقديم بد ًءا من تاريخ  24/5/2021و تستمر لغاية
تاريخ  1/8/2021عىل مدى (  )24ساعة ،حيث يكون
التقديم عرب استمارة تفتح بعد موافقة املتق ّدمني
ّ
ّ
موظفي
الخاصة بعمل
عىل الرشوط وقواعد السلوك
ّ
موظفي الدولة ممّن سيعملون
االقرتاع ،وقد تقرّر منح
يف مراكز االقرتاع كتاب شكر وتقدير من رئاسة مجلس

الوزراء بعد تأييد املفوّضية بإتمامهم املهام املوكلة
إليهم ،ومنح املتق ّدمني من طلبة الجامعات واملعاهد
ً
الحقا”.
والخريجني مكافأة مالية ستح ّددها املفوّضية
واوضحت أن” مجلس املفوّضني ّ
اتخذ قرارًا بمفاتحة
الرشكة املتعاقدة مع البنك املركزي العراقي التي تتولىّ
ّ
وشكلت مفوّضية االنتخابات
طباعة العملة العراقية،
لجنة برئاسة رئيس اإلدارة االنتخابية القايض (
عبّاس فرحان حسن ) وعضوية معاون رئيس اإلدارة
ّ
ّ
املختصني؛
املوظفني
االنتخابية للشؤون الفنية وعدد من
لغرض التفاوض مع رشكة (كيزكة بلس ديفرنت)
األملانية التي وافق مجلس الوزراء عىل إجراءات التعاقد
ّ
الخاصة
معها لطباعة أوراق االقرتاع واالستمارات
باالنتخابات ،وإلزامها بتوقيتات الجدول الزمني
للعملية االنتخابية التي من املقرّر إجراؤها يف العارش
من شهر ترشين األوّل املقبل” .
وعىل صعيد آخر يتعلّق بالجانب الفني اإلجرائي ملرحلة
االقرتاع ،بينت املفوضية أن” مجلس املفوّضني وافق
ّ
ملحطات االقرتاع
باإلجماع عىل إعالن النتائج األوّلية
والخاص) بعد االنتهاء من عملية الفرز والعدّ
ّ
(العا ّم
ّ
للمحطات التي سيت ّم اختيارها
اإللكرتوني واليدوي
من ّ
كل مركز اقرتاع ،ويف حال وجود اختالف يف نتائج
الفرز والع ّد اليدوي عن النتائج اإللكرتونية بنسبة 5%
ّ
محطات مركز
يصار إىل الفرز والع ّد اليدوي لجميع
االقرتاع يف البناية نفسها ،وسيت ّم اإلعالن األوّيل لنتائج
التصويت بعد االنتهاء من عملية الفرز والع ّد اليدوي
ّ
الخاص،
خالل ( )24ساعة من موعد انتهاء االقرتاع
ستعلن نتائجه ً
وكذلك التصويت العا ّم الذي ُ
أيضا خالل
( )24ساعة من موعد انتهاء االقرتاع العا ًم .

ومن جانب آخر ،حرض رئيسا مجلس املفوّضني،
ً
اجتماعا لرئيس
واإلدارة االنتخابية وأعضاء املفوّضية،
الجمهورية وعدد من مستشاري الرئاسة؛ لبحث
اإلجراءات واآلليات التي وضعتها املفوّضية لضمان
نزاهة العملية االنتخابية ومنع حاالت التالعب والتزوير
فيها.
كما استقبل رئيس مجلس املفوّضني القايض (جليل
ّ
ّ
الخاص يف العراق
املمثل األممي
عدنان خلف) نائبة
للشؤون السياسية واملساعدة االنتخابية؛ لبحث آخر
التحضريات إلجراء االنتخابات يف موعدها املقرر،
وما تضطلع بها املالكات الوظيفية يف املفوّضية من
استعدادات لتوزيع بطاقة الناخب البايومرتية.
وشارك رئيس مجلس املفوضني ورئيس اإلدارة
االنتخابية ومدراء املكاتب االنتخابية يف املؤتمر املوسع
للجنة األمنية العليا لالنتخابات ،الذي أقيم يوم اإلثنني
املايض يف مقر قيادة عمليات بغداد وترأسه نائب
قائد العمليات املشرتكة ورئيس اللجنة األمنية العليا
لالنتخابات الفريق الركن عبد األمري الشمري ،وبحضور
قادة العمليات ومدراء عدد من األجهزة األمنية ،فضال
عن مستشار رئيس الوزراء لشؤون األمن االنتخابي
مهند نعيم.
ويف سياق التحضريات النهائية النتخابات  10ترشين
األول املقبل ،خاطبت مفوضية االنتخابات املؤسسات
األمنية من أجل استكمال اإلجراءات املتعلقة بالتصويت
الخاص وحجب أسماء الناخبني من منتسبي هذه
املؤسسات من سجل الناخبني للتصويت العام ،إضافة
إىل إكمال االنتشار النهائي القرتاع ناخبي التصويت
الخاص وطباعة بطاقة الناخب لهم.
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 .1يرس(الرشك�ة العام�ة لتصني�ع الحب�وب) أن تعل�ن للمرة (االوىل) ع�ن مناقصة لـ (نق�ل وتفريغ الطحين) يف محافظة
ميسان.
 .2تتوف�ر لدى (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب) التخصيصات املالية ضمن(املوازنة االتحادية) وينوي اس�تخدام جزء منها
لتنفيذ الخدمات نقل وتفريغ الطحني يف محافظة ميسان.
 .3بإم�كان مقدم�ي العطاء الراغبين رشاء وثائق املناقصة باللغة (العربي�ة) بعد تقديم طلب تحري�ري اىل الرشكة العامة
لتصنيع الحبوب/القسم القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة  1,000,000مليون دينار بموجب صك
مص�دق من احد املصارف الحكومية ،بإمكان مقدم�ي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات مراجعة العنوان
املبني يف اعاله.
 .4تس�لم العطاءات اىل العنوان االتي(الرشكة العامة لتصنيع الحبوب/مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد /س�احة
عدن/مدخ�ل مدين�ة الحرية) يف املوعد املحدد (اقصاه الس�اعة العارشة صباحا ً من يوم 2021/6/20حس�ب توقيت مدينة
بغداد) وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور
يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
((ترسي كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014يف كل ما لم يرد به نص يف هذا االعالن
أو يتعارض معها يف املضمون))
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل:
 .1شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
 .2التأمينات االولية تقدم بصك مصدق أو خطاب ضمان بمبلغ ( )4048664اربعون مليون واربعمائة وس�تة وثمانون الف
وس�تمائة واربعة وس�تون دينار التي تمثل  %3من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر ألمر الرشكة من قبل
املناق�ص حصرا «أو من يخوله قانونا «عىل ان ال تق�ل نفاذيته ( )35يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة  120مائة
وعرشون يوما ً من املوعد النهائي لتقديم العطاء.
 .3كت�اب ع�دم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئ�ة العامة للرضائب لعام  2021ومعن�ون اىل الرشكة لتصنيع الحبوب
حرصا ً (عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته).
 .4وصل رشاء رشوط املناقصة.
 .5تقديم اعمال مماثلة.
 .6س�نويات س�يارات حمل عدد ( )12س�يارة ال تق�ل حمولتها عن  16طن تكون باس�م الرشكة مقدم�ة العطاء او اي من
املساهمني عىل ان تدرج الحمولة ضمن السنوية  16طن او اكثر وكونها حمل وليس قالب او حوضية حيث تهمل مثل هذه
السيارات ويف حالة تقديم اكثر من العدد يؤخذ حسب التسلسل املكتوب يف التندر واملطلوب تقديمها وتهمل االخرية.
 .7يف حال تقديم وثائق مصورة (مستنسخة) يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة االصدار اما بخصوص
املستمس�كات الثبوتية (البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ،ش�هادة الجنس�ية ،بطاقة السكن وغريها) تتم مطابقتها
مع االصل عند االحالة.
 .8يت�م انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف هذه املناقصات يف الس�اعة العارشة صباحا ً حس�ب
توقيت بغداد من يوم  2021/6/13يف مقر الرشكة /القسم القانوني.
 .9يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا ً الستالم وفتح العطاءات.
مالحظة -:الكلفة التخمينية كما يف الجدول املرفق.
املدير العام ورئيس مجلس االدارة وكالة
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail : grain_contract@yahoo.com

اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
يرسن�ا دعوتكم لالشتراك باملناقص�ات أدناه والتي تتضمن تجهيز(امل�واد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( )www.kimadia.iqواملوقع الخاص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علم�ا أن ثم�ن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل م�ن مليون  $هو ( )1,000,000مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناقصات الت�ي مبلغها اكثر من مليون  $هو ()2,000,000
مليونين دين�ار عراقي غري قابل للرد ويتحمل من سرتس�و علي�ه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقدي�م وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمين�ات األولية والتي يجب أن
تكون بنسبة  %1من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة
مرصفية ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون (حس�ب رشوط املناقصة) وطريقة الش�حن (  ) CIPأو حس�ب الرشوط وان
الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب
ضم�ان أو كفال�ة مرصفية أو صك مصدق أو مس�تندات القرض التي تصدرها املص�ارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو ال�وزارة املذكورين آنفا ،علما أن
املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الثالثاء .2021/6/22
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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رئيس اجلمهورية يؤكد ضرورة تهيئة
مستلزمات االنتخابات النزيهة
بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م صالح،
امس األحد ،رضورة تعزيز استقرار البلد
وتهيئة مستلزمات االنتخابات النزيهة.
وذك�ر مكتب�ه اإلعالم�ي يف بي�ان تلقت�ه
“الزوراء” :أن “الرئيس صالح ،استقبل يف
قرص السلام ببغداد ،األمني العام لحزب
دع�اة اإلسلام  -تنظيم الع�راق ،خضري
الخزاعي”.
وأض�اف البيان أنه “ج�رى ،خالل اللقاء،
بحث مستجدات األوضاع يف البالد ،والتأكيد

على رضورة تعزيز األمن واالس�تقرار يف
البلد ومجابهة اإلرهاب وحماية التماسك
االجتماعي وتوحيد الصف الوطني”.
وتاب�ع “تم�ت اإلش�ارة إىل أهمي�ة
االنتخابات املقبل�ة وإجرائها يف موعدها
ورضورة تلازم ذلك م�ع تهيئة الظروف
املالئم�ة لتنظيمه�ا بما يضم�ن نزاهتها
وعدالتها ويحقق اإلرادة الحرة للعراقيني
م�ن أج�ل أن تك�ون مس�ارا ً نح�و تلبية
اإلصالحات املنشودة ومتطلبات املواطنني
األساسية”.

الكعيب والسفري املصري يؤكدان ضرورة
توحيد املواقف إزاء القضايا املصريية

بغداد /الزوراء:
َّ
أك�د النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب،
حس�ن الكعب�ي والس�فري املصري ولي�د
إس�ماعيل ،ام�س األح�د ،رضورة توحي�د
املواق�ف إزاء القضاي�ا املصريي�ة ،فيما دعا
الكعب�ي إىل أهمية تعزيز العالق�ات الثنائية
بني البلدين.
وقال مكتب الكعبي يف بيان تلقته “الزوراء”:
إن “النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب،
حس�ن كري�م الكعب�ي ،اس�تقبل بمكتب�ه
الس�فري املرصي لدى العراق وليد إسماعيل
والوفد املرافق له ،ملناقش�ة آخ�ر التطورات
يف الش�أن العربي والدويل ،وبحث العديد من
امللفات ذات االهتمام املتبادل بني البلدين”.
وأض�اف أن “الجانبني أك�دا رضورة توحيد
املواق�ف الفاعلة على املس�توى الحكومي
والنياب�ي يف ما يتعل�ق يف القضايا املصريية
الت�ي تواجه املنطقة ،وعىل رأس�ها القضية

الفلسطينية”.
وأش�اد الكعب�ي “بموق�ف القاه�رة الداعم
واملس�اند للشعب الفلس�طيني” ،داعيا ً “إىل
اهمية تعزيز العالق�ات الثنائية بني البلدين
الس�يما يف املجال االقتصادي واالس�تثماري
والثق�ايف وبن�اء امل�دن والقط�اع الس�كني
واملص�ايف ،اىل جان�ب مواجه�ة اإلره�اب،
واالس�تفادة من التجرب�ة املرصية يف قطاع
التنمي�ة كونه�ا بات�ت رائدة عىل مس�توى
املحيط العربي واإلقليمي”.
ولفت إىل “أهمية التعاون الفاعل بموضوعة
إعطاء التسهيالت الالزمة للطلبة واملقيمني
والتجار”.
ب�دوره ،أب�دى الس�فري املرصي دع�م بالده
الكام�ل ألم�ن واس�تقرار ورفاهي�ة العراق
وتوطي�د التع�اون الش�امل بين البلدي�ن
الش�قيقني ،ع�ا َّدا ً ذل�ك “أولوي�ة قص�وى
بالنسبة لحكومة وشعب مرص”.

بعد تسجيل  3474إصابة و 17حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتخطى املليون و197
ألفا وعدد امللقحني يتعدى الـ  587ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة ،امس االحد،
املوق�ف الوبائ�ي اليومي لفيروس كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت تس�جيل
 3474اصاب�ة جدي�دة و  17حال�ة وف�اة
وش�فاء  4365حال�ة ،ح�ددت دائرة صحة
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات حسب
املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت�ه “الزوراء”:
ان ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس:
 ، 32190ليصب�ح ع�دد الفحوصات الكلية:

 ، 10403611مبين�ة انه تم تس�جيل 3474
اصاب�ة جدي�دة و  17حال�ة وف�اة وش�فاء
 4365حالة.
واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء الكيل:
 ، )92.8%( 1111466بينم�ا ع�دد ح�االت
االصاب�ات ال�كيل ، 1197082 :أم�ا ع�دد
الحاالت التي تحت العالج ، 69265 :يف حني
ان عدد الحاالت الراق�د ة يف العناية املركزة:
 ، 451وع�دد حاالت الوفيات الكيل.16351 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس13220 :
ليصبح عدد امللقحني الكيل.587728 :
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السودان تدرس “مسودة” احلركة الشعبية متهيدا الستئناف التفاوض
الخرطوم/متابعة الزوراء:
أعلن�ت الحكومة الس�ودانية بدء
دراس�ة مقرتح مس�ودة االتفاق
اإلط�اري املقدم م�ن وفد الحركة
الشعبية  -ش�مال ،الذي تسلمته
م�ن الوس�اطة يف جوب�ا ،تمهيدا
الس�تئناف التف�اوض الي�وم
االثنني.
وعق�د وفد الحكوم�ة التفاويض،
برئاس�ة ش�مس الدي�ن كبايش،
اجتماعا بحضور أعضائه واللجنة
والخبراء والفنيين ،لدراس�ة
مس�ودة االتف�اق اإلط�اري ،وفق
بيان ملجلس السيادة االنتقايل.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء
خالد عمر يوس�ف ،وف�ق البيان،
إن “الوف�د انخ�رط يف اجتماعات
ولقاءات مكثفة ملناقشة ودراسة
مقرتح مسودة االتفاق اإلطاري،
الذي تسلمه من الوساطة واملقدم
م�ن الحرك�ة الش�عبية لتحري�ر
السودان ـ شمال”.
وأض�اف يوس�ف ،وه�و املتحدث
باس�م الوفد الحكومي ،أن “الوفد
ناق�ش املس�ودة تمهي�دا لبحثها
ودراس�تها ،به�دف الع�ودة إىل
استئناف التفاوض حولها االثنني
املقبل”.
وأكد “حرص الحكومة االنتقالية
على تحقيق السلام والدخول يف
عملي�ة التفاوض ب�إرادة صادقة
وقوي�ة ،من أجل تحقيق السلام

وإنهاء الحرب”.
ولف�ت إىل أن “األج�واء الس�ائدة
اآلن إيجابية وهن�اك تفاؤل كبري
ب�أن تكون هذه الجولة حاس�مة
وس�تتوج يف نهايته�ا بتوقي�ع
االتف�اق اإلط�اري ،ليكون خطوة
كبيرة يف طري�ق الوص�ول إىل
اتفاق سلام شامل ومستدام مع
الحركة الشعبية لتحرير السودان
ـ شمال”.
واألربع�اء امل�ايض ب�دأت يف جوبا
الجلس�ة االفتتاحي�ة (االجتم�اع

اإلجرائ�ي) بحضور رئيس جنوب
الس�ودان س�لفا كير ميارديت،
ورئيسي مجل�س الس�يادة
عبدالفت�اح الربه�ان ،وال�وزراء
عبدالله حم�دوك ،ووفود إقليمية
ودولية.
والخمي�س أعلن�ت الوس�اطة يف
جوب�ا رف�ع جلس�ات التف�اوض
بني وف�دي الحكومة الس�ودانية
والحركة الشعبية  -شمال بقيادة
عبدالعزيز الحلو إىل اليوم االثنني،
لدراس�ة مس�ودة اتف�اق إطاري

س�لمتها الحرك�ة لوف�د حكومة
الخرطوم ،عرب فريق الوساطة.
ويف  28مارس املايض وقع الربهان
والحل�و على بروتوك�ول “إعالن
مبادئ” ينص عىل علمانية الدولة
ويمهد للتفاوض بني الطرفني.
ووقعت الخرط�وم اتفاقا إلحالل
السلام م�ع ح�ركات مس�لحة
ضمن تحال�ف “الجبهة الثورية”
يف  3أكتوب�ر امل�ايض ،تخلف�ت
عن�ه حركت�ا الحل�و ،و”تحري�ر
السودان” بقيادة عبدالواحد نور،

التي تقاتل الق�وات الحكومية يف
إقليم دارفور (غرب).
ومسألة إحالل السالم يف السودان
أح�د أب�رز امللف�ات على طاول�ة
حكوم�ة حم�دوك ،وه�ي األوىل
بع�د عزل قيادة الجي�ش يف أبريل
 ،2019عمر البشير من الرئاسة
( 1989ـ  ،)2019تح�ت ضغ�ط
احتجاج�ات ش�عبية مناهض�ة
لحكمه.
وتعيش املفاوضات من أغسطس
امل�ايض بين الخرط�وم والحركة
الش�عبية بقي�ادة الحل�و يف حالة
جمود تام ،عقب وصول مشاورات
غير رس�مية بين الطرفين إىل
طريق مسدود.
ويرتك�ز خلاف الحكوم�ة
بالخرط�وم وحرك�ة الحلو عىل
طرح األخرية أن يكون السودان
دول�ة علماني�ة أو إعط�اء ح�ق
تقري�ر املصري ملنطقت�ي جنوب
كردف�ان والنيل األزرق ،كموقف
تفاويض ال يقبل التنازل ،يف حني
ترى أطراف بالسلطة االنتقالية
أن�ه ينبغي اتخاذ قرار حول هذه
القضي�ة يف مؤتم�ر دس�توري
عام.
والحق�ا ،عق�دت ورش عم�ل
غير رس�مية لتقري�ب وجه�ات
النظر والوصول إىل فهم مشترك
لعلمانية الدولة الس�ودانية ،لكن
لم يحدث أي تقدم.

فرنسا تسعى للهروب من ماضيها يف أفريقيا
لندن/بي.بي.يس:
نرشت صحيفة األوبزرفر تقريرا ملراسلها
يف جنوب أفريقيا ،جيسون بريك ،بعنوان
“ماكرون يس�عى لغس�ل مايض بالده يف
أفريقيا”.
ويق�ول بيرك إن الرئي�س الفرنسي،
إيمانوي�ل ماكرون ،يري�د أن تربط بالده
بدول أفريقيا عالقات جديدة متحررة من
التاريخ االستعماري لباريس يف القارة.
ويضيف أن الزيارة التي قام بها ماكرون
لجنوب أفريقيا “ربما تكون بداية لحقبة
جديدة من العالقات ،فماكرون منذ توليه
الس�لطة عام  ،2017كان يس�عى إلعادة
تدشين عالقات باريس مع مختلف دول
أفريقي�ا ،وتغيير سياس�ات بلاده نحو
الق�ارة الس�مراء” ،مضيف�ا أن ماكرون
“اختار أن يبدأ ذلك باختبار املايض”.
ويوضح بريك أن ماكرون لم يكن الوحيد
ال�ذي رك�ز عىل التاري�خ وأهميت�ه ،فقد
وافقت أملانيا األسبوع املايض عىل تقديم
تعويض�ات لناميبي�ا تبل�غ قيمته�ا 1.1
مليار يورو ،بعدما اعرتفت برلني رسميا
بالضل�وع وراء قتل عرشات اآلالف خالل
الحقبة االستعمارية للدولة األفريقية.
ويضيف بريك أن االعرتاف بأخطاء املايض
“يعد فضيل�ة مهمة لل�دول األوروبية يف
الوق�ت الح�ايل ،وال س�يما يف الوقت الذي
تس�عى فيه الصين لتوس�يع نفوذها يف
الق�ارة ،بعدما بذلت جهودا حثيثة يف هذا

االتج�اه بالت�وازي مع إلق�اء الضوء عىل
املايض االستعماري الدموي للغرب”.
ويعرج بريك عىل روس�يا وما تستحرضه
م�ن تاريخ االتحاد الس�وفيتي الس�ابق،
وعالقات�ه ببع�ض دول أفريقي�ا خلال
حقبة الح�رب الباردة وكذل�ك بريطانيا،
تفعل الشيء ذاته “يف ال�دول التي كانت
خاضع�ة لالحتالل الربيطاني يف الس�ابق
والذي كان استفزازيا أحيانا بل ووحشيا
يف أحيان أخرى”.
وينق�ل بريك عن هيريف بريفي�ل ،عضو
الربملان الفرنيس املرافق ملاكرون يف جنوب
أفريقي�ا قول�ه “بالفع�ل تمتلك فرنس�ا
تاريخا طويلا يف أفريقي�ا لكنه معقد”،
ويضيف “أحيانا كان هذا التاريخ متعلقا
بالسعادة واألرسة والثروة والثقافة لكنه
كان أعم�ق وأق�وى ،ل�ذا يج�ب علينا أن
نعرتف باألخطاء التي ارتكبناها”.
ويضيف بريك أن ماك�رون قىض يوما يف
روان�دا املس�تعمرة البلجيكية الس�ابقة،
والتي تتهم فرنس�ا باس�تمرار بالضلوع
يف املذاب�ح التي ش�هدتها البلاد والحرب
األهلي�ة بني الهوتو والتوتسي ،التي أدت
ملقتل ما يقرب من  800ألف إنس�ان عام
.1994
وطالب ماك�رون يف كلمته أمام الحضور
يف العاصم�ة كيغايل بالصف�ح والغفران،
وتح�دث ع�ن تحمل فرنس�ا مس�ؤولية
كبرية عن مساندة النظام الرواندي الذي

كان ضالعا يف ارتكاب املجازر.
ويخت�م بيرك بالق�ول إن “هن�اك
حتمي�ة مماثل�ة للتحقي�ق يف تاري�خ
فرنس�ا االس�تعماري ،يف الجزائ�ر خالل
ح�رب االس�تقالل الجزائري�ة والحقب�ة
االس�تعمارية ،كم�ا يب�دو أنه س�تكون
هناك خط�وات إلع�ادة املعروضات التي
توجد يف املتاحف الفرنس�ية والتي ُنهبت
من الجزائر وبقية دول أفريقيا”.
وينق�ل بيرك ع�ن املحل�ل الس�يايس،
محمد دياتا ،قول�ه إن ماكرون “لم يكن
ثابت�ا يف موقف�ه لكنه على األقل اعرتف
بالتاريخ االس�تعماري وأهمية االعرتاف
بما ارتكبته فرنس�ا ،كنوع م�ن التمهيد
إلعادة بناء عالقات بني باريس ،واألجيال

الجديدة يف القارة”.
وينق�ل بيرك ع�ن مراقبين قوله�م إن
“فرنس�ا ال زال�ت تم�ارس سياس�ات
وتدخالت خاطئة يف أفريقيا ،عىل رأس�ها
بي�ع األس�لحة ألط�راف تخ�وض حروبا
أهلي�ة وأنظم�ة قمعي�ة” ،مشيرين إىل
حض�ور ماكرون “الش�هر املايض جنازة
إدريس ديبي الحاكم الس�لطوي السابق
يف تش�اد ،وحليف فرنس�ا املعروف ،لكي
يوجه رسالة قوية للمعارضة بأن فرنسا،
تدعم نجل ديبي للوصول إىل سدة الحكم
خلف�ا ألبيه ،عالوة عىل ذلك تدخل باريس
الدم�وي يف مايل ،فيما حاولت لعقد كامل
دع�م الحكوم�ة يف مواجه�ة املتش�ددين
اإلسالميني ولكن دون نجاح”.

منح تصاريح لألحزاب ملمارسة العمل السياسي ابتدا ًء من الثالثاء

حفرت حيسم «شائعة» مرضه باإلشراف على «أضخم» عرض عسكري

القاهرة/متابعة الزوراء:
فيما ُيعد «تحديا» للس�لطة االنتقالية
الجدي�دة يف ليبي�ا ،أرشف القائد العام
لـ«الجي�ش الوطني» ،املشير خليفة
حفرت ،يف بنغازي عىل عرض عس�كري
وص�ف بـ«األضخ�م» من نوع�ه ،منذ
سقوط نظام معمر القذايف عام .2011
مفندا ً ضمنيا «ش�ائعات» تحدثت عن
تدهور وضعه الصحي.
وتجاهل محمد املنفي ،رئيس املجلس
الرئايس الليب�ي ،وعبد الحميد الدبيبة،
رئي�س حكوم�ة «الوح�دة الوطنية»،
الدع�وة الرس�مية الت�ي وجهها حفرت
لهم�ا ،باعتب�ار األول يش�غل منص�ب
القائ�د األعلى للجي�ش ،والثاني وزير
الدف�اع يف الحكوم�ة الت�ي يرتأس�ها،
لكنهما غابا عن العرض بسبب زيارات
خارجية مفاجئ�ة إىل الجزائر وتونس
عىل التوايل.
وىف أح�دث ظه�ور إعالم�ي له ،حرض
حفرت  ،مب�اراة اس�تعراضية ،جمعت
نخبة من نجوم املنتخب الليبي بنجوم
الك�رة العربية يف ملعب (ش�هداء بنينا
ال�دويل) يف مدين�ة بنغ�ازي (رشق)،

وذل�ك يف إط�ار االحتف�االت بالذك�رى
السنوية السابعة لـ«عملية الكرامة»،
الت�ي انطلق�ت من املدينة ع�ام 2014
ضد الجماع�ات اإلرهابية واإلجرامية.
ومثل ظهور حفتر املفاجئ ما اعتربه
مراقب�ون ردا ضمنيا عىل «إش�اعات»
إعالمي�ة ،رددها معارض�ون له ،تزعم
تعرضه ألزم�ة صحية مفاجئة .ورغم
اعتراض املجلس الرئايس عىل العرض
العسكري ،فقد نفذت قوات «الجيش»
اس�تعراضها العس�كري ،الذي وصفه
اللواء أحمد املس�ماري ،الناطق باسم
حفتر ،بأنه «األضخ�م يف تاريخ البالد
منذ سنوات».
ونصب الجيش شاش�ة عرض عمالقة
يف ساحة الكيش ببنغازي لنقل العرض
العس�كري عىل جميع قن�وات املحلية
والدولية ،وفقا مل�ا قاله مكتب إعالمه
الحربي .فيما أكد املس�ماري أن هدف
االستعراض «هو السالم ،وليس تهديد
أح�د ،كما يح�اول البع�ض ترويجه»،
مضيف�ا أن قوات الجيش «ترس�ل من
خالل االس�تعراض رس�الة إىل الليبيني
ب�أن الجيش ال�ذي نودي ب�ه يف 2014

يحم�ي البلاد ،وأن صوتهم وأحالمهم
حقيقة عىل أرض الواقع».
وأوض�ح املس�ماري يف مؤتمر صحفي
عقده مساء األول من أمس أن «جميع
الوحدات العس�كرية يف جميع املناطق
ش�اركت يف االس�تعراض العس�كري

لنربه�ن للعالم أننا جاه�زون لحماية
الوط�ن» ،مشيرا إىل أن (معرك�ة
الكرام�ة) «موجهة الجتث�اث اإلرهاب
والجريمة وإنفاذ القانون عىل األرايض
الليبي�ة كاف�ة» .ومعتبرا أن «الجيش
الوطني» ما زال يف حالة حرب مستمرة

ضد اإلره�اب والجريم�ة ،وأنها حرب
دولية ض�د اإلرهاب يف عدة دول وليس
ليبيا فقط ،لكن�ه لفت يف املقابل إىل أن
«ح�دة اإلرهاب خف�ت بفضل رضبات
الجي�ش» .وخلال الع�رض س�قطت
مقاتل�ة من ط�راز «مي�ج  »21نتيجة

خلل فني .وقالت وسائل إعالم محلية،
وصفح�ات معني�ة بأخب�ار الجي�ش
على مواق�ع التواص�ل االجتماعي إن
العميد طيار جمال بن عامر قيض بعد
س�قوط طائرته أثناء من�اورة أجراها
أثناء العرض بقاعدة بنينا ،ولم يصدر
أي تعليق عس�كري رس�مي عىل هذه
األنباء ،لكن مصدرا ً مقربا ً من الجيش
اكتف�ى بالتعليق لـ»الرشق األوس�ط»
أن «تع�داد الجي�ش اآلن يق�ارب 100
ألف مقاتل ،وجميع أس�لحتنا قديمة،
فطبيعي أن تقع مثل هذه الحوادث».
يف ش�أن مختلف ،أعلنت لجنة ش�ؤون
األح�زاب ،التابع�ة ل�وزارة الع�دل
بالحكومة ،أنها ستبارش عملها املنوط
بها بمنح التصاريح لألحزاب ملمارسة
العم�ل الس�يايس ،ابتداء من ي�وم غ ٍد
الثالثاء يف مقرها بالعاصمة طرابلس.
ونقل�ت وكالة األنب�اء الليبي�ة املوالية
للحكوم�ة عن بيان اللجن�ة أنه يتعني
على املواطنين الراغبين يف تأس�يس
أحزاب سياسية الحصول عىل النماذج
الالزمة لغرض اس�تيفائها ،وإرفاقها
بالطل�ب ال�ذي يج�ب أن تراع�ى في�ه

الشروط املنص�وص عليه�ا يف قانون
تنظي�م األح�زاب السياس�ية .وأكدت
اللجن�ة أن اإلعلان يش�مل الكيان�ات
التي سبق أن منحت تصاريح ملمارسة
العم�ل الس�يايس ،بوصفه�ا أحزاب�ا
سياس�ية م�ن قب�ل اللجنة الس�ابقة
امللغاة ،وذلك بس�بب بطلان إجراءات
تش�كيلها ،وإعالمها بضرورة تقديم
طلبات ومستندات جديدة إن رغبت يف
ممارسة العمل السيايس.
م�ن جه�ة ثاني�ة ،أكد رئي�س مجلس
الن�واب الليب�ي عقيل�ة صال�ح خالل
لقائ�ه املبع�وث األمم�ي إىل ليبيا ،يان
كوبي�ش ،يف القب�ة مج�ددا تمس�كه
بإجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية
يف موعده�ا ،ودع�م املفوضي�ة العلي�ا
لالنتخاب�ات للوف�اء باالس�تحقاق
االنتخابي.مش�ددا على جدية مجلس
الن�واب يف دعم�ه لتنظي�م االنتخابات
الرئاس�ية والربملاني�ة يف موعدها ،كما
أك�د على رضورة أن يك�ون انتخ�اب
الرئيس القادم للبالد بشكل مبارش من
الش�عب( ...املصدر/صحيف�ة الرشق
االوسط)
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حسمت اجلدل بشأن عدوى الفطر األسود

الرتبية توجه إدارات املدارس خبصوص
«تكييف» املناهج
بغداد /الزوراء:
وجهت وزارة الرتبية ،امس األحد ،إدارات املدارس التابعة للمديريات العامة للرتبية
بالتقييد التام بقرار «تكييف» املناهج الدراسية للصفوف املنتهية وغري املنتهية.
وذك�رت الرتبي�ة يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه :انه�ا « أكدت على إدارات
املدارس التابعة للمديريات العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات بالتقييد التام بقرار
«تكييف» املناهج الدراس�ية للصفوف املنتهية وغري املنتهية ،وذلك ضمن سلس�لة
إجراءاتها لتنظيم الدراسة يف العام الدرايس الحايل .»2021 - 2020
وبين�ت أن «املديرية العام�ة للمناهج وجهت إدارات املدارس برضورة اتباع ما جاء
بالق�رارات املتعلقة بـ»تكييف» املناهج الدراس�ية للمراحل الدراس�ية كافة ،وذلك
انس�جاما ً مع متطلبات املرحلة الحالية ،ويف حال ع�دم االلتزام بتنفيذ ما جاء بها
تتحمل املدارس املخالفة املسؤولية كاملة».

الكشف عن أعداد العمال األجانب
العاملني يف العراق
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الصحة حتدد شرطا لعودة احلياة الطبيعية وإنهاء ارتداء الكمامات
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الصح�ة والبيئة ،ام�س االحد ،ان
التزام املواطنني بالتطعي�م باللقاحات املتاحة
حالي�ا والتقي�د بالتعليم�ات الوقائي�ة املقررة
يدعمان اجراءات ع�ودة الحياة اىل طبيعتها يف
البلد .وفيما اكدت ان العراق لم يسجل أي حالة
حت�ى اآلن عرب القادمني من الهند ،اوضحت إن
الفطر األس�ود مرض نادر جدا ً يصيب عديمي
املناعة وال عالقة له بفريوس كورونا.
وق�ال مدير قس�م تعزي�ز الصحة يف ال�وزارة،
هيثم العبيدي ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»:
إن “ع�ودة الحياة اىل طبيعته�ا ،وانتهاء ارتداء
الكمام�ات ،يعتمدان عىل االلت�زام بالتعليمات
الصحية املقررة ،والتطعيم باللقاحات املتاحة
حاليا ألعداد كبرية من املواطنني حتى ال يتمكن
الفريوس من االنتشار بالرسعة التي انترش بها
منذ بداية الجائحة ،فضال عن ظهور السالالت
الجدي�دة املتح�ورة الت�ي اس�همت يف تغيير
ديناميكية التعامل مع الوباء”.

وأضاف العبيدي ان “جميع اللقاحات تس�اعد
على ايقاف تفيش الفريوس�ات ،لذلك نش�اهد
اس�تمرار حمالت التطعيم عاملي�ا لتقليل اعداد
املصابني الداخلني اىل املستش�فيات ،خصوصا

ذات االع�راض الش�ديدة ،اىل جان�ب خف�ض
الوفي�ات ،م�ع قلة اس�تخدام االدوي�ة باهظة
الثمن الخاصة بمكافحة تلك الفريوسات ،النها
تثقل كاهل املريض والدولة بالوقت نفسه”.

واكد “توجه الوزارة لتوسيع استرياد اللقاحات
نظرا لوجود اعداد كبرية من املواطنني الراغبني
بالتلقي�ح ،م�ع امكانية تنويعه�ا والعمل عىل
تعددها» ،مشريا اىل ان “االعتماد عىل اللقاحات
املق�رة م�ن قب�ل منظم�ة الصح�ة العاملي�ة
حرصا”.
بينما اكدت وزارة الصحة والبيئة ،امس األحد،
ان الع�راق لم يس�جل أي حالة حت�ى اآلن عرب
القادمني من الهند.
وق�ال مدير دائ�رة الصحة العام�ة ،عبد األمري
الحلف�ي ،يف ترصيحات تابعته�ا «الزوراء» :إن
«الفطر األسود مرض نادر جدا ً يصيب عديمي
املناع�ة وال عالقة له بفيروس كورونا» ،مبينا ً
أنه «يأتي بس�بب التل�وث يف املناط�ق الريفية
والرتبة».
وأضاف أن «س�بب ظهور ح�االت يف الهند جاء
نتيجة انعدام النظافة» ،مشيرا ً إىل أن «العراق
لم يسجل أي حالة حتى اآلن عرب القادمني من
الهند».

اهلجرة تكشف عن خطتها لتأهيل العائالت العائدة من سوريا
بغداد /الزوراء:
كش�فت لجن�ة العم�ل والش�ؤون
االجتماعية النيابية ،امس األحد ،وجود
نحو مليون عامل أجنبي يف البالد اغلبهم
ضمن الرشكات النفطية.
وق�ال عض�و اللجنة ،فاض�ل الفتالوي،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن «اللجن�ة ومن
خالل متابعته�ا لواقع العمالة االجنبية
يف البالد ،أحصت وجود مايقارب املليون
منهم يعمل اغلبهم يف الرشكات النفطية
داخل البلاد ،والذين بس�ببهم ارتفعت
نس�ب البطالة يف البالد» ،عادا هذا العدد
«كبيرا ج�دا» .مبين�ا انه «يوج�د االف
الخريجني يف البالد بال عمل».
وأض�اف أن «اللجنة تعمل بالتعاون مع
الجهات املعنية للحد من انتشار املكاتب
الوهمية الت�ي تدخل العمال�ة االجنبية

مقاب�ل اجور الفي�زا فق�ط ،وتمنحهم
رخصا غري رسمية للعمل يف البالد».
وذكر الفتالوي أن «املكاتب الوهمية قد
تكون محمية من قبل جهات متنفذة»،
مش�ددا عىل أن «عمل اللجنة يتمحور يف
متابعة مكات�ب كهذه والكش�ف عنها
إليقاف توريد العمالة االجنبية ومنحهم
رخص عمل غري رسمية ،ملا يسببه ذلك
من تفاقم نسب البطالة باملجتمع».
ونوه ب�أن «هناك متابعة لقراءة قانون
العم�ل والضم�ان االجتماع�ي ال�ذي
س�يوجه انظ�ار الخريجين العاطلين
للعم�ل يف القط�اع الخ�اص ،لكون�ه
س�يمنحهم حقوقه�م املادي�ة واملهنية
اسوة باملؤسسات الحكومية الرسمية»،
ع�ادا القان�ون «منصف�ا لرشيح�ة
العمال».

بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الهج�رة واملهجري�ن،
ام�س األح�د ،ع�ن خطته�ا لتأهي�ل
العوائل العائدة من س�وريا ودمجهم
مع املجتمع ،فيما أش�ارت اىل أن هذه
العوائل ليست من ذوي داعش.
وقالت وزير الهج�رة ،ايفان فائق ،يف

القبض على مبتز إلكرتوني يف منطقة البياع
بغداد /الزوراء:
تمكن�ت مف�ارز مديرية مكافح�ة اجرام بغداد ،ام�س األحد ،من الق�اء القبض عىل مبتز
إلكرتوني يف منطقة البياع يف بغداد.
وذك�ر بيان ملديرية اجرام بغداد تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان» مفارز املديرية تمكنت
م�ن القبض عىل متهم قام بابتزاز فتاة إلكرتونيا وتهديدها بنرش صورها ومقاطع فيديو
على مواقع التواصل االجتماعي (في�س بوك) ما لم تدفع له مبلغا م�ن املال أو الخضوع
لرغباته «الدنيئة».
وبين�ت املديري�ة ان «اح�دى الفتيات ادعت تعرضه�ا لالبتزاز االلكرتون�ي ،وعىل الفور تم
تش�كيل فريق عمل ملتابعة الجريمة والقاء القبض عىل املتهم بالجرم املش�هود يف منطقة
السيدية ،تم تدوين أقواله ،وقرر قايض التحقيق توقيفه وفق أحكام املادة  430من قانون
العقوبات لينال جزاءه العادل».

إعالن فقدان باج
فقد باج الدائرة التعريفي
العائ�د للس�يد (نعم�ان
صبري جب�ار كاظ�م)
املوظ�ف يف وزارة النفط،
وهو من أحد سكنة بغداد
– الشعب /حي عدن ،فعىل
من يعث�ر عليه تس�ليمه
للجه�ات الحكومي�ة،
أو االتص�ال على الرق�م:
07703444636

فقدان هوية
فقدت من�ي الهوية
الصادرة من جريدة
بأس�م
ال�زوراء
(مصطفى أحمد يونس)
فعىل من يعثر عليها
تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار.

حدي�ث للعراقي�ة اإلخباري�ة ،تابعته
«ال�زوراء» :إنه «خلال األيام املاضية
ع�ادت نح�و  92عائل�ة نازح�ة اىل
مناطقه�م االصلي�ة» ،مشيرة اىل أن
«مستش�ارية األمن الوطن�ي وقيادة
العملي�ات املشتركة بالتع�اون م�ع
الوزارة تقرر عودة تلك العائالت».

احلشد يطلق عملية عسكرية صدور حكمني حبق حمافظ سابق وموظفني هلدرهم ( )10مليارات دينار
يف” ريف السعدية”
بغداد /الزوراء:
أعلن القيادي يف الحشد الشعبي ،احمد التميمي،
ام�س االحد ،عن انطلاق عملية عس�كرية من
محوريني يف ريف ناحية السعدية بدياىل لتعقب
خاليا داعش االرهابية.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي :ان” تشكيالت
م�ن الحش�د الش�عبي انطلق�ت م�ن محوريني
رئيسين لتعق�ب خاليا داع�ش يف ري�ف ناحية
الس�عدية(70كم شمال رشق بعقوبة) واطراف
سدة حمرين”.
واض�اف التميم�ي ان” العملي�ة تأت�ي ضم�ن
استراتيجية تامين ناحية الس�عدية ومنع اي
تح�ركات داعش�ية ته�دد االس�تقرار واالم�ان
خاصة يف املناطق الزراعية املتداخلة”.
وتنترش قوات الحشد الشعبي يف  13قاطع ضمن
ح�دود دياىل وهي تمارس ادوار مهمة وفعالة يف
املشهد األمني.

اعتقال متهمني يتاجرون
باملخدرات يف حمافظتني
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات
االتحادية يف وزارة الداخلية ،امس االحد ،القبض
عىل خمسة متهمني يتاجرون ببيع املواد املخدرة
يف محافظت�ي واس�ط والنجف خلال عمليتني
منفصلتني.
وقال�ت الوكال�ة يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان
مف�ارز تمكنت م�ن القاء القبض عىل خمس�ة
متهمين يتاج�رون بامل�واد املخ�درة وبالج�رم
املش�هود وبحوزته�م كمي�ة من امل�واد املخدرة
نوع كرس�تال ومواد اخرى تس�تخدم للتعاطي،
وق�د تمت عملية القاء القب�ض عىل ثالثة منهم
يف محافظة واسط واالثنني االخرين يف محافظة
النج�ف بعد اس�تدراجهم ونص�ب كمني محكم
له�م ،وقد تم تدوي�ن اقوالهم ابتدائي�ا ً وقضائيا ً
وتوقيفه�م وفق اح�كام امل�ادة ( )٢٨مخدرات
حسب قرار السيد قايض التحقيق.

الكهرباء تعلن قرب االنتهاء من االستعدادات لزيادة ساعات التجهيز

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الكهرب�اء ،ام�س األح�د ،أن
استعداداتها لزيادة ساعات التجهيز أصبحت
شبه كاملة ،فيما أشارت إىل استحداث 2040
مغذيَّا ً للش�بكات الكهربائية استعدادا ً لفصل
الصيف.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،أحمد موىس،
بحس�ب الوكالة الرسمية :إن «خطط الوزارة
ش�به مكتمل�ة ،لكنن�ا ننتظر فق�ط معاودة
اس�تقرار الغ�از االيران�ي امل�ورد ملحط�ات
االنتاج».
وأضاف أن «ال�وزارة قطعت تفاوضات كبرية
مع الجانب االيراني ،وقدمت مقرتحات ناجعة،
القت ترحيبا ً من األخرية» ،مستدركا ً بالقول:
«ننتظر أن تحسم قضية معاودة إطالق الغاز،
الذي سيؤدي الستقرار املنظومة».
وأش�ار إىل أن «اس�تعداداتنا أصبح�ت ش�به
كامل�ة ،حي�ث دخل�ت وح�دات توليدي�ة
للمنظومة الكهربائية ،منها الوحدة التوليدية
األوىل بمحط�ة كركوك الغازي�ة ،فضالً دخول
الوح�دة التوليدي�ة األوىل يف محط�ة صلاح
الدي�ن الحرارية ،إضاف�ة إىل أن هناك وحدات

يف محطات املس�يب وهي الوح�دات التوليدية
األوىل والثالث�ة التي دخلت بطاق�ة  470ميغا
واط».
وتاب�ع أن «جمي�ع تفرعات محط�ات صالح
الدي�ن وخط�وط س�امراء وغ�رب س�امراء،
انتهت األعمال فيها بالكامل ،فضالً عن أكمال

وأضافت فائق ان «دور وزارة الهجرة
يكم�ن يف اي�واء واغاث�ة العائلات
العائ�دة من الن�زوح» ،مؤكدة «وضع
خطة م�ن قبل ال�وزارة بالتعاون مع
مستش�ارية االمن الوطن واملنظمات
الدولية لتأهيل العائالت ودمجهم مع
املجتمع».

وتابع�ت «نقدر مخ�اوف البعض ازاء
ع�ودة العائالتَّ ،
لكن أغل�ب العائدين
ه�م م�ن األطف�ال والنس�اء وهن�اك
تدقيق امني عايل املس�توى ،اىل جانب
ع�دم وج�ود اي مع�وق لعودته�م،
الس�يما انهم ليس�وا من ذوي داعش
بل هم نازحني فقط».

وأعلن�ت وزي�رة الهج�رة واملهجرين،
ايفان فائق ،يف  26اي�ار الحايل ،عودة
 94عائلة من مخيم الهول بعد اكمال
التدقي�ق األمن�ي ،فيما اش�ارت اىل ان
تأخر استمرار عودة العائالت النازحة
اىل نين�وى يع�ود اىل التخصيص املايل
والتدقيق األمني وجائحة كورونا.

خطوط نقل الطاقة يف جنوب العراق».
وأوضح أنه «تم استحداث ما يقرب من 2040
مغذيَّا ً ضمن خطة وزارة الكهرباء لالستعداد
ً
الفت�ا إىل أن «هذه األعمال
يف فص�ل الصيف»،
ستس�هم يف زي�ادة س�اعات تجهي�ز الطاقة
الكهربائية ،وتقوية الشبكة الكهربائية».

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّ�ة عن صدور
حكمني بحق محافظ دياىل السابق ومجموعة
موظفين يف محافظ�ة نين�وى؛ على خلفيَّة
مخالفات
عقود بملي�ارات الدنانري ش�ابتها
ٍ
وشبهات فسادٍ.
وأف�ادت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف
مع�رض حديثه�ا ع�ن تفاصي�ل الحكمين
يف القضيَّتين اللتين َّ
حقق�ت فيهم�ا الهيئة
وأحالتهم�ا إىل القض�اء ،بإص�دار محكم�ة

جناي�ات مكافح�ة الفس�اد املركزيَّ�ة حكما ً
ِّ
بحق محافظ
سنوات
غيابيا ً بالسجن س�بع
ٍ

دياىل السابق.
وأوضحت ان ق�رار الحكم ج�اء وفق أحكام
امل�ادة ( )٣٤٠من قانون العقوب�ات؛ لقيامه
بتألي�ف لجن�ة خاص�ة إلج�راء الذرع�ة عىل
األعمدة واألسلاك الكهربائيَّـ�ة وملحقاتها
املجهزة من قبل الرشكات املحال عليها تنفيذ
وتأهيل مشاريع الكهرباء يف محافظة دياىل،
الفتة إىل أنه أقدم عىل رصف الس�لف الخاصة

بها خالفا ً للقانون.
ويف قضيَّ�ة أخ�رى ،أص�درت املحكم�ة ذاتها
حكما ً غيابيا ً بالس�جن ( )15سنة بحق ثالثة
موظفين يف محافظ�ة نين�وى اس�تنادا ً إىل
أح�كام امل�ادة ( )٣١٥من قان�ون العقوبات؛
إلقدامه�م عىل إبرام عقود يش�وبها الفس�اد
ً
مبينة أن
اإلداري وامل�ايل يف ديوان املحافظ�ة،
قيمة تل�ك العق�ود بلغت  10ملي�ارات دينار
ص َ
ُخ ِّ
ص ْ�ت م�ن وزارة الهج�رة واملهجري�ن؛
إلغاثة وإيواء النازحني.

ضبط جوازات سفر خمالفة
وإعادة مواد غذائية اىل سوريا

االستخبارات العسكرية تداهم
مضافة داعشية يف دياىل

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس األحد ،ضبط جوازات سفر مخالفة
بحوزة مسافر صيني يف منفذ مطار البرصة الدويل.
وذك�رت املنافذ يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان «منفذ مطار
البرصة الدويل تمكن من ضبط جوازات سفر عدد ( )16بحوزة مسافر
صيني» ،مبينا انه «بعد التحقيق تبني عدم عائديتها له».
وأض�اف البي�ان ان «عملي�ة الضب�ط تمت م�ن قبل رشط�ة الكمارك
وبالتعاون مع الدوائر الس�اندة» ،مشيرا اىل أنه «تمت إحالة املس�افر
واملضبوط�ات اىل مرك�ز رشط�ة املطار التخ�اذ اإلج�راءات القانونية
الالزمة».
من جانب متصل ،أعلنت هيأة املنافذ الحدودية إعادة مواد غذائية من
دون اجازة استرياد اىل سوريا.
وذكر بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «منفذ القائم الحدودي
أعاد عجلة محملة بمواد غذائية متنوعة بحمولة ( 45طنا) اىل الجانب
الس�وري عرب معبر البوكمال الح�دودي ،وذلك لعدم اكتم�ال أوراقها
األصولية الخاصة بالبضاعة (إجازة استرياد)».

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية ،امس االح�د ،مداهمة مضافة
للدواعش يف محافظة دياىل.
املديري�ة قالت يف بي�ان ورد «للزوراء» :انه «وفق معلومات اس�تخبارية
قدمته�ا مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف وزارة الدف�اع حددت فيها
مكان تواجد احدى املضافات التي تستخدمها عصابات داعش االرهابية
كملاذات امن�ة ومنطلقا لتنفي�ذ عملياتها اإلجرامية ،وعلى اثر ذلك تم
التنس�يق مع قس�م اس�تخبارات قيادة عمليات دياىل وااليعاز اىل مفارز
ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرق�ة الخامس�ة وقوة م�ن لواء
املش�اة  ٢٠تمثلت بأفواج�ه االربعة ومرافقة اس�تخبارات اللواء ،نفذت
املفارز عملي�ة مداهمة املضافة الواقعة يف وادي الدبس بقضاء قره تبه
بمحافظة دياىل».
واض�اف البيان انه «تم االس�تيالء بداخلها عىل دراج�ة نارية و ٢جلكان
معبأ بمادة ال TNTباالضافة اىل براميل وقود واغطية» .وتابع ان «مفارز
هندسة الفرقة قامت بتفجري الوكر ومحتوياته بشكل تام».

النزاهة تطعن بقرار حبس مدير عام سابق يف هيئة االستثمار
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئ�ة النزاهة االتحادي�ة ،امس األحد،
عن طعنها بقرار محكمة جنح الكرخ الخاص
بحبس مدير عام سابق يف هيئة اإلستثمار.
وذك�ر بي�ان لهيئة النزاه�ة تلقت «ال�زوراء»
نس�خة منه :انها «طعنت بقرار محكمة جنح
الك�رخ املُ
َّ
ختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة الق�ايض
ُ
ِّ
مدير
سنوات بحق
بالحبس الش�ديد مل َّدة أربع
ٍ
ٍ
س�ابق يف الهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار؛
ع�ا ٍّم
ٍ
ً
َّ
مُ ب ِّين�ة أن رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد -
الكرخ االتحاديَّـة بصفته�ا التمييزيَّـة قرَّرت
قبول الطعن».
ُ
سبَ للمدان ارتكابه
«ن
أنه
إىل
الهيئة
وأش�ارت
ِ
ُّ
جريمة الكس�ب غري املرشوع؛ لوجود تضخ ٍم
عق�ارات بمبالغ ال
يف أموال�ه من خلال رشاء
ٍ
ً
تتناس�ب م�ع م�وارده ،الفتة إىل ع�دم قناعة
الهيئ�ة بقرار محكم�ة الجنح وق�رار اإلحالة
ال�ذي وجد أنهم�ا غري صحيحين ،ومُ خالفان
ألحكام القانون».
ُ
َ
حيْ�ل إىل محكمة جنح
وأضاف�ت «إن امل�دان أ ِ
الك�رخ املُ
َّ
ختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة؛ إلج�راء
ً
محاكمته وفق أح�كام املا َّدة ( / 19ثالثا) من
قانون هيئة النزاهة والكسب غري املرشوع رقم
( 30لسنة  )2011املُع َّدل ،فيما قامت محكمة
الجنح بإجراء محاكمته وإدانته والحكم عليه
بموجب أحكام املا َّدة ( )15من قانون الكسب
غري املرشوع عىل حس�اب الش�عب املُ َّ
رقم (15
لس�نة  )1958امللغى بموجب نص املادة ()10
ؤك ً
من قانون التعديل األول لقانون الهيئة ،مُ ّ
دة

أن رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد – الكرخ
االتحاديَّـ�ة بصفته�ا التمييزيَّ�ة وج�دت َّ
أن
القانوني للجريمة املنس�وبة للمُ َّتهم
التكييف
ِّ
غير س�ليم ،إذ ل�م تلـتف�ت املحكـم�ة إىل أن
قانـون هيئة النزاهة رقم ( 30لس�نة )2011
املُحال بموجبه املُ َّتهم قد ت َّم تعديله.
أن املحكم�ة وج�دت َّ
وأوضح�تَّ :
أن قان�ون
التعدي�ل قد ألغى بعض النص�وص القانونيَّة،
َّ
وحل محلها مواد أخرى ،بضمنها املا َّدة (/16
أوالً) الت�ي ح َّددت الوظائف أو املناصب أصالةً
ً
وكال�ة املُل�زم أصحابه�ا بتقدي�م إقرار عن
أو

ذممه�م املاليَّة ،وبضمنهم املدي�رون العامون
وم�ن بدرجته�م ،وبالتايل ف�إن املُ َّتهم ونتيجة
مُ خالفت�ه لذل�ك ،يخضع ألحكام امل�ادة (/19
ثاني�اً) من التعديل التي عاقبت بالس�جن مُ َّدة

ال ُّ
سنوات وبغرامة تعادل قيمة
تقل عن س�بع
ٍ
َّ
الكسب غري املرشوع كل مُ كلف من املذكورين
يف امل�ا َّدة ( /16أوالً) عج�ز عن إثبات الس�بب
املشروع للزيادة الكبيرة يف أموال�ه أو أموال
زوجته أو أموال أوالده.
ورأت املحكم�ة َّ
أن العقوب�ة بموج�ب التعديل
غدت السجن مُ َّدة ال ُّ
سنوات ،ممَّا
تقل عن سبع
ٍ
َّ
يعني أن الجريمة املُسندة للمُ تهم أصبحت من
قبيل جرائم الجناي�ات التي يخرج نظرها عن
اختصاص محاكم الجنح ،وبذلك يكون القرار
ختص ٍة نوعيا ً
َّ
املُميّز قد صدر عن محكم ٍة غري مُ
بنظر الدعوى ،كما قرَّرت إعادة أوراق القضيَّة
إىل محكم�ة تحقيق الك�رخ الثانية؛ ملراعاة ما
تق َّدم ،وإش�عار محكمة جنح الكرخ املُ
َّ
ختصة
بقضايا النزاهة بذلك.
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 124مليون دوالر صادرات معرب
مهران للعراق خالل شهرين

بغداد /الزوراء:
أعلن مدير عام جمارك محافظة ،إيالم روح الله غالمي ،تصدير سلع وبضائع
بما مقداره  124مليون دوالر إىل العراق خالل الشهرين األخريين.
وق�ال غالم�ي يف ترصيح صحف�ي :ان تلك البضائ�ع تم تصديره�ا من معرب
مه�ران الح�دودي إىل العراق .مردف�ا :ان مجموع حمولة امل�واد املصدرة تبلغ
 280ألف طن.
وأوض�ح :أن م�ا قيمت�ه  16مليون�ا و 500ال�ف دوالر م�ن تلك الس�لع كانت
محاصيل زراعية صيفية بحمولة تصل إىل  65ألف طن.

مزاد العملة يبيع حنو 195
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيع�ات البن�ك املركزي العراقي م�ن العملة الصعب�ة ،امس االحد،
لتسجل  195مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية
ارتفاعا ً بنسبة  ،% 27.67يف مبيعاته لتصل اىل  195مليونا ً و 212ألفا ً و134
دوالر ،غطاها البنك بس�عر رصف أساس بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر ،مقارنة
بي�وم الخمي�س املايض ،حيث بلغ�ت املبيع�ات  152مليون�ا ً و 899ألف 152
دوالر.
وذهبت املشرتيات البالغة  170مليونا ً و 912ألفا ً  134دوالراً ،لتعزيز األرصدة
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 24
ماليني و 300ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر إىل أن  30مرصفا ً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و 17مرصفا ً لتلبية الطلبات النقدية ،و  11رشكة رصافة مشاركة.

اخنفاض أسعار الدوالر يف بغداد
وكردستان

بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر ،امس األحد ،يف البورصة الرئيس�ة يف بغداد
وإقليم كوردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت 149150
دينارا عراقيا مقابل  100دوالر أمريكي.
واش�ار املص�در ا ٕىل أن اس�عار البي�ع والشراء انخفضت يف مح�ال الصريفة
باالٔسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  149500دينار عراقي ،بينما
بلغت اسعار الرشاء  148500دينار لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كوردس�تان فقد ش�هدت اس�عار الدوالر انخفاضا
ايضا ،حيث بلغ س�عر البيع  149200دينار لكل مائة دوالر ،والرشاء وبواقع
 149000دينار لكل مائة دوالر أمريكي.
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بعد صعود الربميل فوق  67دوالرا وأنباء عن انتعاش عاملي

دعوات نيابية إلعادة النظر باملوازنة بسبب ارتفاع أسعار النفط
بغداد /الزوراء:
ارتفاع اسعار النفط عامليا اىل مافوق 67
دوالرا للربميل الواحد ،واالنباء التي تصل
عن ع�ودة االنتعاش االقتصادي العاملي،
ادى اىل ارتف�اع االصوات املطالبة بإعادة
النظر بشكل املوازنة الحالية وصياغتها
بالش�كل الذي يتالءم مع الوضع الحايل
وبم�ا يص�ب باملصال�ح العام�ة للعراق
والشعب العراقي ،ففي الوقت الذي دعا
فيه برملاني الحكومة اىل ارس�ال موازنة
تكميلي�ة اىل مجل�س الن�واب يف وق�ت
رسيع ،اك�د اخر عىل اهمية االس�تفادة
م�ن ف�رق الس�عر لربمي�ل النف�ط يف
االس�تغناء عن القروض الخارجية التي
كانت مخصصة ضم�ن املوازنة لتمويل
مشاريع يف البلد.
النائ�ب ع�ن تحال�ف عراقي�ون ،علي
البدي�ري ،دع�ا الحكوم�ة اىل ارس�ال
مشروع قان�ون املوازن�ة التكميلية اىل
مجل�س الن�واب يف وق�ت رسي�ع لع�دة
اسباب.
وق�ال البدي�ري يف حدي�ث صحف�ي:
ان “هنال�ك العدي�د م�ن األس�باب التي
تس�توجب م�ن الحكوم�ة االرساع يف
ارس�ال موازن�ة تكميلي�ة اىل مجل�س
النواب بغية االس�تفادة منه�ا يف العديد
من االمور باملرحل�ة الحالية” ،مبينا ان
“االم�ر االول يرتب�ط بالفرق بني س�عر
برميل النف�ط املقدر باملوازنة والس�عر

الفعيل اآلن ،حيث من املمكن االستفادة
م�ن تلك الفروقات يف تس�ديد العديد من
الديون الخارجية ومن بينها ديون الغاز
اإليران�ي لتزوي�د محط�ات الكهرباء ما
يس�هم يف تقديم حل رسيع اىل مش�كلة
مهمة م�ع حل�ول فصل الصي�ف وهي
أزمة الكهرباء”.
واض�اف البدي�ري ان “الفائ�دة الثانية
تكون لزي�ادة احتياطي البن�ك املركزي
ال�ذي انخف�ض كثيرا نتيج�ة لعمليات

الس�حب غير النظامي�ة الت�ي حصلت
بالفرتات الس�ابقة ،اضاف�ة اىل امكانية
تقليل سعر رصف الدوالر مقابل الدينار
اىل مبل�غ معق�ول على س�بيل املثال ان
يك�ون  135الف دينار لكل  100دوالر”،
الفت�ا اىل ان “الفائدة االخرى عىل اعتبار
ان االنتخاب�ات يف ش�هر ترشي�ن االول
املقبل ،ما يعني استحالة ترشيع موازنة
للع�ام املقبل ،بالتايل فإن ترشيع موازنة
تكميلي�ة س�يكون له�ا فائ�دة كبيرة

النقل تفتتح معمل العوارض الكونكريتية يف السماوة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النقل ،امس األحد ،افتتاح مرشوع
معم�ل الع�وارض الكونكريتي�ة يف محافظ�ة
السماوة.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة
من�ه :ان “وزي�ر النق�ل ن�ارص الش�بيل يرافقه
َ
مرشوع
محاف�ظ املثن�ى احم�د منف�ي ،افتت�ح
معم� ِل الع�وارض الكونكريتي�ة يف الس�ماوة
وبحضور مدير عام تنفيذ املش�اريع زيد االسدي
ومدير عام الس�كك طالب الحسيني ومدير عام
املسافرين والوفود كريم كاظم ومدير عام النقل
الخاص كري�م الجاب�ري ،والذي اُنج�ز بمتابعة
وزارة التخطيط وضمن املدة الزمنية املحددة”.
َ
“املعمل سيبارش العمل ابتدا ًء
واوضح الشبيل ان
من ي�وم االح�د القادم بالتش�غيل املشترك مع
رشكة الخلود الراس�خ العائدة أله�ايل محافظة
املثنى ذاتها ،وبهذا فإن العمل باملرشوع س�يوفر
آالف الف�رص لتش�غيل اكث�ر ع�دد م�ن االي�دي
العامل�ة أله�ايل املحافظ�ة وباالخ�ص الق�رى
املحيطة باملعمل”.
وبني انه “تم انتاج  ٣٥الف عارضة اثناء التشغيل

التجريبي وبمواصفات ممتازة وتم تس�ليمها اىل
الرشك�ة العامة للس�كك الحدي�د العراقية ،كما
س�يتم فتح خط�وط إنتاجية مثل الكريس�تون
واملقرن�ص وجميع األم�ور اإلنش�ائية يف الوقت
الحايل لحني عمل العوارض الكونكريتية”.
واش�ارت بيان النق�ل إىل ان” املعمل يتكون من
قاع�ة لإلنت�اج بأبع�اد  ٤٠ ;times& ١٥٠م م�ع
خباط�ة مركزية س�عة ٩٠م / ٣س�اعة مع كل
االجه�زة واملع�دات املطلوب�ة لإلنتاج من ش�فل
ورافع�ات وبطاق�ة تصميمي�ة تبل�غ  ٧٠٠ال�ف
عارضة س�نويا والتش�غيلية  ٥٠٠ال�ف عارضة
سنويا”.

العراق يتصدر الئحة مستوردي املصادر املشعة :الطاقة النووية ستوفر كهرباء ثابتة مستقرة
معجون الطماطم من تركيا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت جمعية مص�دري الفواكه والخرضوات الطازج�ة يف بحر ايجة ،امس
االحد ،ان العراق استورد معجون الطماطم من تركيا بقيمة بلغت  94مليون
دوالر خالل العام .2020
وقال رئيس الجمعية ،خري الدين اوجاك ،يف تقرير له اطلعت عليه “الزوراء”:
إن “تركيا صدرت معجون الطماطم  ،بقيمة  157مليون دوالر إىل  115دولة
خالل العام .”2020
وأض�اف ان” الع�راق اس�تورد معجون الطماط�م بقيمة بلغ�ت أكثر من 94
مليون دوالر يف عام  ،”2020مبينا أن “هذه الصادرات ارتفعت بنس�بة  92يف
املائة إىل أملانيا التي تعد من بني أكرب  5دول  ،و  26يف املائة إىل السعودية و 11
يف املائة إىل الواليات املتحدة”.
وأش�ار أوج�اك اىل ان م�ن بني “األس�واق التي ش�هدت زيادات هامش�ية يف
صادرات معجون الطماطم الرتكية هي هولندا  192يف املائة وماليزيا  295يف
املائة وفرنسا  189يف املائة وإرسائيل  74يف املائة وبلجيكا  225يف املائة.

البنك الدولي يطلق التقرير اخلاص
بإصالح التنمية البشرية يف العراق

بغداد /الزوراء:
يطل�ق البن�ك الدويل يف الع�راق ،اليوم االثنين ،التقرير الرس�مي “التنمية
البرشي�ة يف الع�راق  -مراجعة االتفاق العام” ،الذي س�يناقش اس�تجابة
الحكوم�ة ملعالج�ة أوجه القصور يف مؤرشات الرأس�مال البرشي يف اطار
خارطة طريق اصالحية للعراق ،بمشاركة عدد من صناع القرار والخرباء
العراقيني واالجانب وشخصيات رفيعة املستوى.
وقال رئيس مكتب البنك الدويل يف العراق ،رمزي نعمان ،يف ترصيح صحفي:
إن “البن�ك ال�دويل يف العراق يطلق رس�ميا الي�وم االثنني تقري�ر “التنمية
البرشية يف العراق  -مراجعة االتفاق العام” ،يف العاصمة بغداد”.
وأض�اف أن “حف�ل االطلاق س�يتضمن عرضا بش�أن تنمي�ة رأس املال
البشري ،فضلا عن ملح�ة عامة عن حال�ة رأس املال البشري يف العراق
وجوان�ب االنفاق العام عىل قطاعات التنمية البرشية الحيوية ،فضال عن
مناقشة استجابة الحكومة العراقية ملعالجة أوجه القصور يف تكوين رأس
املال البرشي ،اضافة اىل مناقش�ة خارطة الطريق نحو اصالحات هيكلية
إلعادة النظر يف نموذج التنمية البرشية يف قطاعي الرتبية والصحة ضمن
جلسات متخصصة”.

بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س الهيئ�ة العراقية
للمص�ادر املش�عة ،كم�ال
حسين لطي�ف ،ام�س األحد،
أن إنت�اج الكهرباء بواس�طة
الطاقة النووي�ة هو األرخص
واالكف�أ بين أن�واع الطاق�ة
األخرى ،مبينا ً أن إنش�اء مثل
تلك املفاعالت يف البالد سيوفر
كهرباء ثابتة مستقرة ،وكذلك
س�يوفر ملي�ارات ال�دوالرات
لخزين�ة الدول�ة الت�ي تنف�ق
سنويا ً إلنتاج الكهرباء.
وق�ال لطيف يف ح�وار اطلعت
علي�ه “ال�زوراء” :إن “بن�اء
املفاعلات النووي�ة ألغ�راض
إنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة
واح�د م�ن أه�م عن�ارص
النم�و االقتص�ادي والتنمي�ة
املستدامة ،فإىل جانب تحقيق
اكتفاء الطاقة بتغطية الطلب
املتزاي�د واملس�تمر ف�إن ميزة
االنتاج من الطاقة النووية هي
عنرص االستمرارية يف التجهيز
وملدة  24س�اعة يف اليوم وعىل
م�دار األس�بوع وطيل�ة أي�ام

لضم�ان عدم حص�ول إرب�اك يف تغطية
النفقات التشغيلية للعام املقبل اىل حني
تشكيل الحكومة والربملان املقبلني”.
أم�ا النائب ع�ن كتل�ة النه�ج الوطني،
حسين العقاب�ي ،فقد اكد على اهمية
االستفادة من فرق السعر لربميل النفط
يف تغطية املبالغ املخصصة من القروض
الخارجي�ة لتغطي�ة مش�اريع يف البل�د
م�ن تلك القروض ،اضافة اىل اس�تكمال
العدي�د من املش�اريع املتوقفة واملتلكئة

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحد
 1000 - 750دينار
 750 - 500دينار
 750 - 500دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 2500دينار
 4000دينار
 750دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار

السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
باقالء
فاصوليا
باميا
شجر
قرنابيط
لهانة
بصل

الس�نة ،عدا عشرة أيام فقط
إلع�ادة تعبئة الوق�ود النووي
الجديد وأعمال الصيانة”.
وأض�اف أن “الكهرباء املنتجة
بالطاق�ة النووي�ة تع�د م�ن
أرخ�ص الطاق�ات مقارن�ة
بباق�ي أن�واع الوق�ود وعلى
مستوى س�عر املنتج املعياري
 ،“ LCOEمشريا اىل أن “إنتاج
الكهرب�اء بالطاق�ة النووي�ة
س�تكون له فائ�دة مزدوجة،
وذلك ألن العراق يعد من الدول
املص�درة للنف�ط والغاز وهي
تستهلك جزءا منه يقدر بنحو
 % 7من اإلنتاج الس�نوي من
النف�ط ،وكل اإلنتاج من الغاز
مع اس�تمرار وج�ود الحاجة

السعر للكغم الواحد
 1250 – -1000دينار
 1500دينار
 1000دينار
 1500دينار
 1000دينار
 1500دينار
 500دينار
 500دينار
 2000دينار
 2500دينار
 1250دينار
 1250دينار

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
رمان
العنب
كريب فوت
الكيوي

أسعار اللحوم والدواجن
املادة

لحم غنم عراقي ( 1كغم )
لحم عجل عراقي ( 1كغم )
دجاج عراقي حي (  1كغم )
سمك كـارب حي (  1كغم )
فخد دجاج عراقي (  1كغم )
فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )
ل�ه ،إذ إن كل إنتاج العراق من
الغ�از اآلن يغط�ي نحو % 70
لغرض إنتاج الكهرباء ،وتقدر
تكالي�ف الوقود بأكث�ر من ٥
مليارات دوالر س�نوياً ،وتمثل
أكث�ر م�ن  % 7م�ن الدخ�ل
الوطن�ي” .وبين لطي�ف أنه
“ل�و قدر أن اس�تبدلنا الطاقة
النووي�ة بدل الطاق�ة الناتجة
عن ح�رق النفط والغ�از ولو
بنس�بة  % 25فه�ذا س�يقلل
من الهدر واالستنزاف مليزانية
الدولة بش�كل كبري جداً ،فذلك
سيس�اعد كثيرا ً يف تحسين
الدخل للفرد وتقليل رصفيات
الوق�ود الت�ي تره�ق امليزانية
العامة”.

يف القطاع�ات الصحي�ة والرتبوي�ة
والخدمية.
وق�ال العقاب�ي يف حدي�ث صحف�ي :ان
“الفرق مابني سعر برميل النفط املقدر
يف املوازن�ة والس�عر الفعلي يتضم�ن
هامش�ا مناسبا بغية س�د العجز مابني
التموي�ل والنفق�ات الفعلي�ة ،وبالت�ايل
فإننا نعول عليه كثيرا عىل الفرق الذي
نعده جي�دا لتغطية عجز تمويل املوازنة
وعج�ز النفق�ات االساس�ية” ،مبين�ا
ان “النقط�ة الجوهري�ة الت�ي نضغ�ط
باتجاهها ونراقبها جي�دا هي ان يكون
فرق الس�عر يت�م فيه تغطية املش�اريع
الت�ي ت�م تغطيته�ا لألس�ف الش�ديد
بق�روض خارجية وهو امر غري س�ليم
وكنا معرتضني عليها ،وبالتايل نسعى اىل
إلغاء تلك القروض وتمويل تلك املشاريع
من هذا الفارق بالسعر”.
واض�اف العقاب�ي ان “متوس�ط الفرق
ال�ذي يصل تقريب�ا اىل  15دوالر للربميل
الواحد هي أموال مناسبة لتغطية ما تم
وضعه م�ن مبالغ للق�روض الخارجية
وتغطية العجز” ،مش�ددا على ان “تلك
املبالغ من املمكن االس�تفادة منها ايضا
يف استكمال املشاريع املعطلة و املتلكئة
والتي بعضها خارج اطار املوازنة ومنها
ما وص�ل اىل نس�بة انج�از عالي�ة جدا
يف قطاع�ات مهم�ة كالصح�ة والرتبية
والخدمات البلدية”.

السعر

 14,000 – 13,000الف دينار
 14,000 – 12,000الف دينار
 4,000دينار
 7,500-6,500دينار
 4000دينار
 3,500دينار

أسعار املواد اإلنشائية
املادة

شيش اوكراني ( 1طن)
شيش عراقي (  1طن)
سمنت عراقي مقاوم (  1طن)
سمنت عراقي عـادي (  1طن)
سكس رمل
سكس حصو مكرس
دبل الطابوق
جص ( 1طن )

السعر

 1,440,000مليون دينار
 1,330,000.مليون دينار
 120,000الف دينار
 110,000الف دينار
 275,000الف دينار
 275.000الف دينار
 600.000الف دينار
 500.000الف دينار

سامسونج تواصل تقديم حلول ومنتجات مبتكرة لتسهيل احلياة وتعزيز الصحة
بغداد /الزوراء:
ركزت سامسونج جهودها البحثية واالبتكارية
للخ�روج بمجموع�ة م�ن األجه�زة املنزلي�ة
الرقمية (االس�تهالكية) س�هلة االس�تخدام،
والتي تتج�اوز بتصميمها التقن�ي والهنديس
تأدية الوظائف التقليدية لها ،وتمتد لتوفريها
تجرب�ة نمط معييش آمن ملا توف�ره من قيمة
صحية وبيئي�ة واقتصادية ،وهي القيمة التي
لم تعد ترفاً ،بل أصبحت مطلبا ً اليوم أكثر من
أي وق�ت مىض ،وذلك باالس�تفادة م�ن إرثها
الحاف�ل الذي تمت�زج فيه الخبرة الطويلة يف
مجال تطوير هذه األجهزة عرب الس�نوات ،مع
التقنيات الذكي�ة ،والعبقرية التصميمية التي
تجمع الجمالية والوظائف العملية.
ولعل أبرز ما قدمته “سامسونج إلكرتونيكس”
يتمث�ل يف األجه�زة التي تعن�ى بالطعام ،فقد
قدم�ت ثالج�ة الب�اب الفرنسي بموديالته�ا
الجدي�دة  RF4000TMبتصمي�م  4أب�واب و

 RF5000Aبتصميم  3أبواب ،بسعة إجمالية
 25قدم ،واملزودة بنظام التربيد املزدوج Twin
 Cooling systemالحائ�ز على براءة اخرتاع،
وال�ذي يحافظ عىل األطعم�ة بأفضل حاالتها
الطازجة ويحميه�ا من تغري املذاق عن طريق
منع اختالط الروائح.
كم�ا يتمي�ز تصمي�م ثالج�ة الب�اب الفرنيس
بأبوابه املس�طحة الرائع�ة ومقابضه الغائرة
للداخ�ل التي ال تعيق التح�رك أثناء الوجود يف
املطب�خ ..باإلضاف�ة اىل ذلك ،تحت�وي الثالجة
عىل صانع ثلج أوتوماتيكي مصنوع كجزء من
بابه�ا وموزع املياه االختياري الخايل من مادة
** BPAواملوجود بشكل سلس وانسيابي مع
باب الثالجة ،لالس�تمتاع بامل�اء البارد املنعش
املفلرت دون الحاجة إىل فتح بابها.
وقدم�ت سامس�ونج غس�الة األطب�اق ح�رة
االس�تناد  DW60M5070FSبالحجم الكامل
وامل�زودة ب�ـ 7برام�ج غس�يل و 3مرش�ات

بمس�احة داخلي�ة تتس�ع لـ 14طقم�اً ،ومع
شاش�ة عرض  LEDكبرية وواس�عة وس�هلة
القراءة ..هذا ليس كل ما يف األمر ،بل أن األهم
يتمثل يف سهولة توفري الوقت والطاقة بفضل
إعداد “نصف التحميل” ووجود خيار “الغسل
الصحي”.
إن نوعي�ة حياتن�ا تعتم�د اعتمادا ً كبيرا ً ليس
فق�ط على م�ا يتوفر لنا م�ن حل�ول ،بل وعىل
خياراتن�ا يف انتق�اء الحل�ول األكث�ر فعالي�ة
وقيم�ة ..وبتوف�ر هذه املجموعة م�ن منتجات
“سامسونج إلكرتونيكس” من األجهزة املنزلية
الرقمي�ة ،ف�إن املس�تهلك الواع�ي ل�ن يقع يف
الحرية ،خاصة أنه س�يجد مبتغاه بسهولة لدى
كافة نق�اط البيع التابعة للرشك�ة واملتضمنة
مختلف معارضها ومعارض وكالئها الرسميني
وموزعيها املعتمدين ،يف مختلف األس�واق التي
تعمل ضمنها والتي تعد الس�وق يف دولة العراق
من أهمها.

الرياضي

أصفر وأمحر

الزوراء يفقد حمرتفه املوريتاني
احويبيب يف بطولة الكأس

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي الزوراء غياب محرتفه املوريتاني ،الحس�ن احويبيب ،عن مباراة الحدود
يف كأس العراق.
وقال املتحدث باس�م النادي ،عبد الرحمن رش�يد :إن “املحرتف املوريتاني الحس�ن
احويبيب التحق بمعسكر املنتخب املوريتاني استعدا ًدا للمنافسات املقبلة”.
واوض�ح :ان الالع�ب غ�ادر العاصمة بغداد متج ًه�ا اىل بالده ،وبالتايل س�يغيب عن
مواجهة الفريق يف كأس العراق أمام الحدود ضمن منافسات ربع نهائي املسابقة.
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كاتانيتش خيتار ستة وعشرين العبا لتمثيل أسود الرافدين يف التصفيات املزدوجة
بغداد /متابعة الزوراء
البرصة /وف�د االتحاد العراقي للصحافة
الرياضية
أعلن الس�لوفيني سريتش�كو كاتانيتش،
م�درب املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي،
القائم�ة النهائية ألس�ود الرافدين الذين
سيخوضون املباريات الثالث املتبقية من
التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس العالم
 2022ونهائيات آسيا .2023
وضمت القائمة اً
كل من لحراسة املرمى:
جالل حس�ن وفهد طالب واحمد باس�ل
ولخ�ط الدفاع :عالء مه�اوي ومصطفى
محم�د وأحم�د إبراهي�م وس�عد ناط�ق
وعلي فائ�ز وميث�م جب�ار وك�رار عامر
وعلي عدنان ورضغام إس�ماعيل ولخط
الوس�ط :أمج�د عط�وان وصف�اء هادي
وبشار رسن ومحمد قاسم وعيل حصني
وس�جاد جاس�م وإبراهيم بايش وهمام
طارق وشريكو كريم وحسني عيل ولخط
الهجوم :عالء عبد الزهرة وأيمن حسين
ومهند عيل ومحمد داود.
يش�ار إىل أن منتخ�ب الع�راق بقي�ادة
السلوفيني سريتشكو كاتانيتش ،يتصدر
املجموعة الثالثة من التصفيات املزدوجة
املؤهل�ة ل�كأس العال�م  2022ونهائيات
آس�يا  ،2023برصي�د  11نقطة جمعهم
من  5مباريات حي�ث فاز يف  3مواجهات
وتعادل يف .2
واختت�م منتخبنا الوطن�ي العراقي لكرة
القدم معسكر مدينة البرصة التحضريي
قبل الدخول يف منافسات املعرتك االسيوي
امل�زدوج حي�ث ماتبق�ى م�ن مباري�ات
يف املجموع�ة الثالث�ة املؤهل�ة للمرحل�ة
الحاس�مة م�ن تصفي�ات كاس العال�م
 2022يف قطر ونهائيات كاس امم اس�يا
يف الصني  ،2023بفوز معنوي عىل نظريه
النيبايل بس�تة أه�داف مقاب�ل هدفني يف
اللقاء الذي أقيم ،السبت ،بملعب الفيحاء
باملدينة الرياضية.

حرة مباشرة
سهم يف الصميم

د.هادي عبد اهلل

وسيغادر وفد منتخبنا من مدينة البرصة
اىل العاصم�ة البحرينية املنام�ة ،يوم غ ٍد
الثالث�اء ،للرشوع يف التحضريات النهائية
قبل مواجهته نظريه الكمبودي يف السابع
من الش�هر املقبل يف مس�تهل مشواره يف
ضمن إطار الجولة السابعة من املجموعة
الثالث�ة التي يتصدرها فريقنا برصيد 11
نقطة م�ن خمس مباريات عىل ان يالقي

النفط خيطف ثالث نقاط من
ملعب ميسان
ميسان /جمعة الثامر
سجل فريق النفط فوزا مستحقا عىل مضيفه فريق نفط ميسان
بهدفين مقاب�ل هدف واح�د يف مب�اراة مؤجلة م�ن دوري الكرة
املمت�ازّ ..
بك�ر نفط ميس�ان بالتس�جيل يف الدقيق�ة  13من كرة
ثابتة وبعد الهدف ف�رض فريق النفط هيمنته عىل املباراة وكثف
طلعات�ه من اجل ادراك التع�ادل وضاعت عدد من فرص التهديف
إال ان وليد كريم ادرك التعادل يف الدقيقة االخرية من شوط املباراة
االول ..ش�وط املباراة الثاني لم يختلف االداء واس�تمرت سيطرة
النف�ط وضغط بش�كل مكثف م�ن اجل هدف الف�وز وكان له ما
اراد عرب ( نجم املباراة ) وليد كريم لتنتهي املباراة بفوز مس�تحق
للنفط وثالث نقاط ثمينة.

إعالمنا الرياضي
الع�دد الراب�ع والثالثون من صحيف�ة الريايض التي
تصدر عن االتح�اد العراقي للصحافة الرياضية رأى
الن�ور يوم امس االح�د وتضمن العدي�د من املقاالت
واالخب�ار واملواضي�ع الخاص�ة برياضة ك�رة القدم
وبقي�ة االلع�اب االخرى التي زين�ت بأقالم صحفية
مرموق�ة ..خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة
بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
*******************
عض�و الهيئة العامة لالتح�اد العراقي للصحافة
الرياضية الزميل اسوان جواد شبيب يعاني من
ازم�ة صحية حادة جعلت�ه طريح الفراش ملدة
زمني�ة طويلة ،حي�ث اثبتت اخ�ر الفحوصات
الطبية التي اجراها شبيب عن وجود كرس وخلع
يف منطقة الكتف واضحى بحاجة ماس�ة اىل تبديل
املفصل ،خالص االمنيات للزميل العزيز شبيب بالشفاء العاجل والعودة
القريبة ملعشوقته صاحبة الجاللة.
*********************
الزميل حس�ام الدراجي مقدم برنامج (القش�اش)
ال�ذي يب�ث م�ن على شاش�ة قن�اة (النجباء)
الفضائي�ة اعلن انتهاء مهمت�ه يف القناة ،وذلك
ألس�باب تخص العمل ومنها عدم توفر االدوات
واملس�تلزمات الت�ي تس�هم يف تحقي�ق النجاح
وتطوي�ر الربنام�ج ،خال�ص االمني�ات بالتوفيق
للزميل العزيز الدراجي يف محطته املهنية املقبلة.

منافسه منتخب هونغ كونغ يوم  11منه
ثم يختتم منتخبنا مبارياته بلقاء منتخب
ايران يف  15من الشهر نفسه.
تغيريات فنية!
وم�ا يمك�ن قول�ه ع�ن مب�اراة فريقن�ا
الوطن�ي أم�ام نظيره النيبايل ،الس�بت،
يختلف بش�كل كام�ل ع�ن مباراته امام
طاجكس�تان ،االثنني املايض ،إذ اختلفت

االم�ور الفني�ة رأس�ا على عق�ب رغ�م
التغيريات التي أجراها املدرب كاتانيتش،
كون�ه حاول ت�دارك موقف غي�اب العبي
الرشطة التس�عة الذين غادروا معس�كر
البرصة ،وذلك بأس�لوب يتأقلم مع حجم
الغياب�ات املؤثرة خاص�ة للمدافعني عيل
فائز وعالء مهاوي والعبي الوس�ط امجد
عط�وان ومحمد قاس�م ،فن�اور وحاول

اع�ادة الثقة لخط�وط فريقن�ا ،فتغريت
اح�وال فريقن�ا تمام�ا ً عما كان�ت عليه
الص�ورة التي لع�ب فيها منتخبن�ا امام
طاجكس�تان يف مواجهت�ه التجريبي�ة
االوىل ،وذل�ك باس�تعراض العبين�ا الجيد
امام منافس�هم النيبايل ،قب�ل ان يتمكن
م�ن تحقيق فوز س�دايس ممي�ز مقابل
هدفني للضيوف! .

االحتادات الفرعية تصوّت على النظام األساسي لعام ٢٠٢١

بغداد /الزوراء
صوّت رؤس�ا ُء وممثلو االتح�ادات الفرعية عىل
النظام األس�ايس لعام  ٢٠٢١الخاص بهم والذي
س� ُيعتمد يف انتخابات االتحادات الفرعية املقبلة
وص�والً إىل إقامة انتخابات االتحاد العراقي لكرة
القدم ،وذلك يف االجتماع الخاص الذي عقد ،امس
األح�د يف مق�ر االتحاد ،بحض�ور رئي�س الهيأة
التطبيعية إي�اد بنيان وعضو التطبيعية الدكتور
أسعد الزم واألمني العام محمد فرحان ،ورؤساء

وممثلي االتح�ادات الفرعية البال�غ عددها ١٧
اتحاداً.
وق�ال رئيس التطبيعي�ة ،إياد بني�ان :إن عمليةَ
َ
التصوي�ت عىل النظام األس�ايس ج�رت بصور ٍة
ممي�ز لالتح�ادات الفرعية يف
بحضور
طبيعي� ٍة
ٍ
ٍ
خطوة ُ
تدل عىل شعور الجميع باملسؤولية امللقاة
عىل عاتقهم ،وقد س�ا َد عملية التصويت التفه ُم
الكامل ،وذلك من أجل مستقبل االنتخابات بعيدا ً
عن كل االعتبارات األخرى.

َ
ٌ
رغبة قوية من االتحادات الفرعية
وأضاف :هناك
ً
للمضي قدم�ا للوص�ول إىل إج�راء االنتخاب�ات
َ
نقطة تحو ٍل يف مش�وار
بطريق� ٍة منظم ٍة تكون
االتحاد املقبل وعمل االتحادات الفرعية.
واختت� َم رئي�س الهي�أة التطبيعية ،إي�اد بنيان،
حديثه بالق�ول :إن املدة املقبل�ة تحتاج إىل عم ٍل
مضن وجهو ٍد كبرية إلقام ِة انتخابات االتحادات
ٍ
الفرعي�ة وص�والً إىل انتخابات االتح�اد املركزي
وتخطي الصعوبات.

من بني ركام الفوىض واألزمات املفتعلة يف الرياضة العراقية ووسط
ميدان اختلط فيه الحابل بالنابل ،يس�جل التاريخ الريايض العراقي
س�هم أمل ينطل�ق من كنان�ة نابل يع�رف واجبه ويحترم قدراته
وق�درات من مع�ه ،ويث�ق ان االعمال الكبيرة التي تظ�ل خالدة يف
الذاكرة الوطنية والقومية والعاملية هي تلك االعمال التي تنجز بدقة
بعيدا عن املزايدات الكاذبة.
تلك هي حال االتحاد العراقي للقوس والسهم ورئيسه املبدع بصمت
سعد املشهداني ومن معه يف الهيئتني اإلدارية والعامة من رياضيني
ابطال واداريني أش�اوس ...وسط عربدة السهام الطائشة يف ميدان
الرياضة العراقية اطلق املش�هداني وفريقه الذهبي س�هم التنظيم
الناج�ح لبطول�ة كأس الع�رب بالقوس والس�هم فكان�ت اإلصابة
بالصمي�م ،نجاح�ا عراقي�ا ط�ال زمن ش�وقنا اليه بعد ان انش�غل
الفرس�ان الورقيون من اهل السيوف الخش�بية بمحاربة طواحني
الهواء وقد اخذتهم س�كرة االنتش�اء بمديح املنافقني من الطبالني
والزمارين الراقصني عىل أشلاء الرياضة العراقية يف ش�تى العابها
واتحاداتها .
تصدى ابطال القوس والسهم اتحادا متميزا لتنظيم البطولة العربية
يف زم�ن كورون�ا املج�رم ومعه زمرة م�ن املجرمني بح�ق الرياضة
العراقية وهم اكرب حجما من كوفيد  19والكل يراهم بالعني املجردة
إال انه�م اق�ل ذكاء واكثر غباء من الكوفيد ألنه�م يدمرون بعضهم
بعضا واليش�عرون ،وإن ش�عروا فهم اليحسون وال يستحون ..لقد
ق�دم هذا االتحاد البط�ل النموذج االرقى يف الق�درة عىل النجاح بعد
ان يوف�ر مقومات هذا النجاح ،وركيزة تلك املقومات الثقة بالنفس
وباملعي�ة بعد الت�وكل عىل الله تع�اىل ثم اس�تحضار اإلرادة الصلبة
املعززة بالنية الخالصة لخدمة الرياضة العراقية ،وبعدها لن يكون
إال النجاح .
وهك�ذا كان النج�اح عىل مس�توى التنظي�م ،ففرح االش�قاء وهم
يقرأون الرس�الة الرياضية العراقية بعم�ق ويفهمونها حق الفهم،
ومفاده�ا ان ه�ذا الش�عب الطي�ب ل�ن يم�وت وان املصائ�ب التي
توال�ت عليه ل�ن تطفئ جذوة االب�داع يف قلوب وعق�ول أبنائه ،وان
كل م�ا تع�رض اليه من احب�اط إنما ه�و اىل زوال ،ودلي�ل ذلك هذا
الس�هم املنطلق من بغداد املنصور والرشيد واملأمون ليفقأ عني كل
املرتبصني بالرياضة العراقية سوءا وشماتة.
هل ادركتم عظمة الرسالة التي حملها سهم اتحاد القوس والسهم..
ويزيدن�ا االبطال من الش�عر أبياتا وليس بيتا واح�دا ،إذ يجلب لهم
سهمهم وهو سهمنا -نحن العراقيني -الذهب وفخر الظفر باملركز
األول ليزيدوا لفخر التنظيم الناجح فخر النرص الناجز.
جزاك الله خريا س�يادة رئيس االتحاد س�عد املش�هداني ومثلك من
املخلصني هو من يستحق السيادة واخوانك يف اتحادنا البطل وابنائك
وبنات�ك الرياضيني الذين اع�ادوا للرياضة العراقية ق�درا كبريا من
هيبته�ا التي فرط بها الكثريون من أبنائها ..نأمل ان يحذو حذوكم
اتحاد آخر حتى الشفاء التام لرياضتنا ممن ابتليت بهم.

عماد حممد :جمموعة منتخب الشباب يف كأس العرب متوازنة
بغداد /الزوراء
أك َد مدرب منتخب الشباب ،عماد محمد :أن
قرع�ة كأس العرب ،التي أقيم�ت اول أمس
السبت ،ووضعت منتخبنا بمواجهة السنغال
ولبنان وجزر القمر كانت متوازنة.
َ
وقال محم�د :إن البطولة العربية س�تكون
أفض�ل تحضري لنا بمواجهة منتخبات قوية
ومتطورة.
وأض�اف َ :نطم�ح إلعط�اء الالعبين الثقة
الكاملة يف هذه البطولة وزيادة خربتهم قبيل
الدخول يف تصفيات كأس آسيا للشباب.
َ
وتاب�ع :البطولة س�تكون فرص�ة الختبار
الالعبين املحرتفني واختيار أبرزهم من أجل
تدعي�م صف�وف املنتخ�ب وتكوي�ن توليفة

وطني�ة ممي�زة تخ�دم الك�رة العراقي�ة يف
السنوات املقبلة.
وأش�ار َ محمد اىل :ان منتخب الشباب ص ّعد
من وترية تحضريات�ه الفنية بواقع وحدتني
تدريبيتين يف الي�وم ،وم�ن بعدها س�يدخل
معس�كرا َ داخلي�ا َ يف العاصم�ة بغ�داد قب�ل
الس�فر إىل مرص يف الحادي عرش من الشهر
املقبل لخوض مباريات البطولة العربية.
واختت َم مدرب منتخب الشباب ،عماد محمد،
قائلا :أقمنا مح�ارضة تحكيمي�ة لالعبني
بإرشاف الحكمني الدوليني (عيل صباح وزيد
ثامر) لرشح التعديالت الجديدة لقانون كرة
الق�دم .مقدم�ا َ ش�كره للجنة الح�كام عىل
دعمها املستمر للمنتخبات الوطنية.

وأس�فرت قرع�ة كأس العرب للش�باب عن
وقوع منتخبنا الوطني للشباب يف املجموعة
الثالث�ة والتي ضمت�ه مع منتخب�ات لبنان
والسنغال وجزر القمر.
وضمت املجموع�ة األوىل للبطولة منتخبات
مرص (البلد املضي�ف) وموريتانيا والجزائر
والنيج�ر فيم�ا ضم�ت الثاني�ة منتخب�ات
املغرب وطاجيكس�تان واالمارات وجيبوتي
بينما أس�فرت الرابعة ع�ن تواجد منتخبات
تون�س والس�عودية اليم�ن ومنتخ�ب رابع
يحدد الحقا َ .يشار إىل أن بطولة كأس العرب
للشباب التي يش�ارك فيها منتخبنا الوطني
للش�باب س�تنطلق يف العرشي�ن من ش�هر
حزيران املقبل يف مرص .

املشهداني  :إحراز العراق للوسام األومليب يف رياضة القوس والسهم ممكن
بغداد /اللجنة اإلعالمية للبطولة العربية
اكد األمني الع�ام لالتحاد العربي للقوس والس�هم ،رئيس اتحاد
القوس والسهم العراقي سعد املشهداني ،أن اإلمكانيات املتميزة
الت�ي تهيأت إلنج�اح البطول�ة العربية التي ضيفته�ا العاصمة
الحبيبة بغداد ،البرشية منها واملادية واللوجستية تشكل عوامل
مشجعة ألن يتلمس احد العبينا أو العباتنا الوسام األوملبي.
وق�ال يف ترصيح للجن�ة اإلعالمي�ة للبطولة :ان النج�اح الكبري
الذي عكسه تنظيم إلعراق للبطولة إنما جاء نتيجة الجهود التي
بذل�ت من كل الجه�ات ذات العالقة “وزارة الش�باب والرياضة،
اللجن�ة األوملبي�ة ،االتح�اد املرك�زي كإدارة ومدربين والعبين
والعبات وح�كام ،واإلعلام بمختلف صوره املقروء واملس�موع
واملرئي وشبكات التواصل االجتماعي” حيث عملت هذه الجهات
جميعه�ا كأرسة واحدة اوصل البطولة إىل النهاية االيجابية التي
كنا نتمناها ،واإلشادة الكبرية التي تلقيناها يف أثرها من االتحاد
العربي وكل الوفود العربية املشاركة ،خاصة أنها شكلت البوابة

للحص�ول عىل بطاق�ات التأهل للعب يف أوملبي�اد طوكيو ،آخذين
بنظ�ر االعتبار تج�اوز كل املصاع�ب التي كان يش�كلها كوفيد
 ١٩عبر االلت�زام باملتطلبات الصحية من قب�ل كل املتواجدين يف
البطولة.
واض�اف :لن ذلك كله يمنحن�ا الحافز كي نعمل عىل تقديم طلب
تنظيم العراق لبطولة العالم ولعكس الصورة اإليجابية عن قدرة
العراق التنظيمية للبطوالت للعاملية واحتضان العبي العالم عىل
أرض بغداد.
وبين :أن فرحت�ه اكتملت بتتويج الع�راق وألول م�رة بتاريخه
بلق�ب البطول�ة العربية عبر حصيلة متميزة من االوس�مة من
قبل الالعبني والالعبات توزعت بني الذهبية والقضية والربونزية
والتي لم تأت بسهولة بل نتيجة الجهد الكبري الذي بذل من قبلهم
وتطبيق توجيهات مدربيهم وحرصهم عىل عكس املستوى الفني
املتميز وصوال لتلمس األوس�مة عىل املس�توى الف�ردي ،وكانت
حصيلتها الوقوف اوال يف النتيجة الفرقية.
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أصداء تتويج تشيلسي بدوري األبطال

اعالم الكرتوني

توخيل ينتظر مكافأة ابراموفيتش وصحف العامل تهتم بإجناز تشيلسي
حصد تشيليس اإلنكليزي لقب دوري أبطال أوروبا
للمرة الثانية يف تاريخه بفوزه عىل مواطنه
مانشسرت سيتي  0-1يف النهائي الذي أقيم عىل
أرض ملعب دراغاو يف الربتغال.
وكان تشيليس الطرف األفضل خاصة يف الشوط
أِالول إذ أضاع له نجمه األملاني فرينر فرصة
التسجيل يف أكثر من مناسبة قبل أن يفك مواطنه
هافرتس العقدة ويضع فريقه يف املقدمة ( )42اثر
تمريرة االنجليزي ميسون ماونت.
وفاجأ اإلسباني بيب غوارديوال عشاق مانشسرت
سيتي بعد إقحامه ستريلينغ يف التشكيلة
األساسية وترك الربازييل فريناندينيو عىل الدكة،
األمر الذي أدى لتغيري الشكل التكتيكي لفريقه
وسمح لتشيليس يف تشكيل الخطورة عىل مرمى
الربازييل إيدرسون.
ولعبت بعض الجزئيات دورها يف مصري املباراة
إذ اضطر كل من الربازييل تياغو سيلفا مدافع
تشيليس ملغادرة أرضية امللعب ( )39حاله كحال
البلجيكي دي بروين صانع ألعاب مانشسرت سيتي
(.)60
وهذا اللقب الثاني لتشيليس يف املسابقة بعد أن
توّج يف  2012عىل حساب بايرن ميونيخ األملاني
بركالت الرتجيح ،فيما استمرت معاناة مانشسرت
سيتي مع البطولة التي لم يتوّج بلقبها من قبل.
ولعب تشيليس مباراة تكتيكية مثالية إذ اعتمد
عىل إغالق مناطقه واالعتماد عىل الهجمات املرتدة
مستفيدا ً من رسعة األملاني فرينر وذكاء مواطنه
هافرتس واألدوار املحورية للفرنيس نغولو
كانتي.
توخيل ينتظر هدية أبراموفيتش
ـ ينتظر األملاني توماس توخيل ،مدرب تشيليس،
هدية من رومان أبراموفيتش ،مالك البلوز ،عقب
الفوز بدوري أبطال أوروبا.
ونجح تشيليس يف حصد اللقب ،عقب الفوز
عىل مانشسرت سيتي بهدف دون رد يف املباراة
النهائية.
وقال توخيل ،يف ترصيحات أبرزتها صحيفة مريور
الربيطانية« :أعتقد أن لدي عقدا جديدا بالفعل .قال
ً
شيئا عن ذلك ،لكنني ال أعرف بالتأكيد».
يل وكييل
وأضاف املدرب األملاني« :لقد كانت لحظة خاصة
ملقابلة املالك ألول مرة عىل أرض امللعب .إنه أفضل
وقت لعقد هذا اللقاء ،أو ربما األسوء ألن الوضع
قد يزداد سو ًءا بعد ذلك».
واختتم« :لكننا سنتحدث غدا .أريده أن يعرف أنني
ما زلت جائ ًعا للفوز باملزيد ،وأريد بالفعل تحقيق
اللقب التايل».
يذكر أن توخيل تويل تدريب تشيليس يف منتصف
املوسم املنرصم ،عقب إقالة املدرب اإلنجليزي
فرانك المبارد بسبب تراجع النتائج.
صحف العالم تهتم بإنجاز تشيليس

ـ أشادت الصحف يف مختلف أنحاء العالم بتشيليس
الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية
يف تاريخه بفضل الفوز عىل مواطنه مانشسرت
سيتي يف املواجهة اإلنجليزية الخالصة بنهائي
البطولة والتي جمعت بينهما يف بورتو الربتغالية
وحسمها البلوز بهدف العب الوسط األملاني كاي
هافريتز.
وأشادت صحيفة «إيبوال» الربتغالية بـ»الحفلة
اإلنجليزية» بعد أن «فاجأ الفريق املنتمي إىل لندن
جوارديوال (مرة أخرى)».
واستقبل ستاد دراجاو معقل نادي بورتو ،حوايل
 14آلف و 110مشجعني بسبب القيود املتعلقة
بالجائحة ،وبحسب صحيفة «او جوجو» الربتغالية
تم إلقاء القبض عىل العديد من املشجعني بعد
أعمال شغب يف املدينة.
وأثنت صحيفة «بيلد» األملانية عىل األملانيني
توماس توخيل مدرب تشيليس والعبه هافريتز،
مشرية «امللك كاي هافريتز منح توخيل وتشيليس
اللقب».
وبات توخيل ثالث مدرب أملاني عىل التوايل يتوج
بلقب دوري األبطال بعد يورجن كلوب مع
ليفربول يف  2019وهانزي فليك مع بايرن ميونيخ
يف .2020ويف إيطاليا ،تحدثت صحيفة «ال جازيتا
سبورتيفا» عن «وهم جوارديوال» يف الوقت الذي
أشارت فيه صحيفة «كوريري ديللو سبورت» إىل
«الليلة األكثر مرارة لجوارديوال».
تشيليس يقدم خدمة جليلة لليفربول
ـ حصل ليفربول عىل خدمة جليلة عقب فوز
تشيليس بنهائي دوري أبطال أوروبا ،عىل حساب
مانشسرت سيتي.
ً
ووفقا ملوقع ليفربول إيكو الربيطاني ،فإن فوز
تشيليس بدوري األبطال سيجعل الريدز يف التصنيف
الثاني بقرعة البطولة خالل نسخة املوسم املقبل.
وسيتواجد البلوز يف التصنيف األول بصفته بطلاً

لدوري األبطال إىل جانب أندية:
أتلتيكو مدريد (بطل الدوري اإلسباني)  -مانشسرت
سيتي (بطل الدوري اإلنجليزي)  -بايرن ميونيخ
(بطل الدوري األملاني)  -إنرت ميالن (بطل الدوري
اإليطايل)  -ليل (بطل الدوري الفرنيس)  -سبورتنج
لشبونة (بطل الدوري الربتغايل)  -فياريال (بطل
الدوري األوروبي).
أما املستوى الثاني ،فسيضم كلاً من:
ليفربول (ثالث الدوري اإلنجليزي)  -ريال مدريد
(ثاني الدوري اإلسباني)  -برشلونة (ثالث الليجا)
 يوفنتوس (رابع الدوري اإليطايل)  -باريس سانجريمان (ثاني الدوري الفرنيس)  -إشبيلية (رابع
الدوري اإلسباني)  -مانشسرت يونايتد (ثاني
الربيمريليج)  -بوروسيا دورتموند (ثالث الدوري
األملاني).
كانتي ينافس هافريتز عىل جائزة
ـ دخل الفرنيس نجولو كانتي ،العب وسط
تشيليس ،ضمن املرشحني لحصد جائزة أوروبية
خالل األسبوع الحايل.
ونجح تشيليس يف حصد لقب دوري أبطال أوروبا،
عقب الفوز عىل مانشسرت سيتي بهدف دون رد يف
املباراة النهائية.
ً
ووفقا للحساب الرسمي لدوري األبطال عىل موقع
التواصل االجتماعي تويرت ،فإن املرشحني لجائزة
العب األسبوع ،هم:
نجولو كانتي ،نجم تشيليس ،عقب السيطرة عىل
وسط امللعب يف املباراة النهائية.
ريس جيمس ،مدافع تشيليس ،الذي نجح يف
الحفاظ عىل نظافة شباكه أمام مانشسرت
سيتي.
كاي هافريتز ،مهاجم تشيليس ،الذي أحرز هدف
االنتصار للبلوز يف املباراة النهائية.
فيل فودين ،العب وسط مانشسرت سيتي ،الذي
لديه نسبة تمريرات صحيحة يف املباراة بلغت

يوتا جاز يواصل صحوته

واص�ل يوت�ا ج�از صحوت�ه وحق�ق ف�وزه الثاني توالي�ا ً عىل
مضيف�ه ممفي�س غريزليز عندم�ا تغلب علي�ه  121-111يف
األدوار اإلقصائية “بالي أوف” من دوري كرة الس�لة األمريكي
للمحرتفين .وعوض يوتا جاز خس�ارته األوىل عىل أرضه 109
  ،112ليتق�دم  1 - 2ويصب�ح عىل بعد فوزين من بلوغ الدورالثان�ي ،فيم�ا تغلب بورتالن�د ترايل باليزرز على ضيفه دنفر
ناغت�س  ،115-95ليدرك التع�ادل .2-2ويتأهل إىل الدور التايل
أول فريق يحقق أربعة انتصارات يف سلسلة من سبع مباريات
ممكن�ة .وكان دونوف�ان ميتش�ل أفض�ل مس�جل يف صفوف
ج�از برصي�د  29نقطة ،وأض�اف مايك كونلي  27نقطة وكل
م�ن الفرنسي رودي غوبير والكرواتي بوي�ان بوغدانوفيتش
والبديل جوردان كالركس�ون  15نقطة م�ع  14متابعة لألول،
وروي�س أوني�ل  12نقطة .ورضب ج�از بق�وة يف الربع األول
وكس�به بفارق  12نقطة ( ،)34-22قبل أن تش�تد املنافس�ة
بين الفريقني يف األرب�اع الثالثة املتبقية حيث حس�م غريزليز
الثاني والرابع االخرية بفارق نقطة واحدة ( 29-28و)26-25
وفرض التعادل نفس�ه يف الثال�ث (.)34-34وكان جا مورانت
( 27نقط�ة) وديلون بروكس ( 27نقطة) أفضل املس�جلني يف
صف�وف الخارس.وف�رض بورتالند ترايل بالي�زرز التعادل عىل
ضيفه دنف�ر ناغتس عندما تغلب علي�ه .115-95وكان األداء
الجماع�ي س�يد املوق�ف يف فوز بالي�زرز بعدم�ا اكتفى نجمه

دامي�ان ليلارد بتس�جيل  10نق�اط فق�ط م�ع  10تمريرات
حاسمة وثماني متابعات ،حيث سجل نورمان باول  29نقطة
ويس ج�اي ماكولوم  21نقطة والبوس�ني يوس�ف نوركيتش
 17نقط�ة ،والبديل كارميلو أنتون�ي  12نقطة .ولم تكن حال
الرصبي نيكوال يوكيتش أفضل من ليالرد واكتفى بتسجيل 16
نقطة لناغتس يف أعلى غلة يف صفوف فريقه .وبات فيالدلفيا
سفنتي سيكرسز متصدر املنطقة الرشقية عىل بعد فوز واحد
من بلوغ الدور الثاني عندما حقق فوزه الثالث
توالي�ا ً على مضيفه واش�نطن ويزاردز
 132-103بفض�ل األداء الجماع�ي
الرائ�ع لالعبي�ه يف مقدمتهم نجمه
الكامريوني جوي�ل إمبيد صاحب
 36نقطة.
وكان إمبي�د ق�اب قوسين أو
أدن�ى م�ن تحقي�ق الـ”داب�ل
داب�ل” م�ع ثمان�ي متابعات.
وتخط�ى الخم�ايس األس�ايس
حاج�ز العشر نق�اط ،فأضاف
توبياس هاريس  20نقطة مع 13
متابعة ،وكل من داني غرين وس�يث
كوري واألسرتايل بن سيمونز  14نقطة
مع تس�ع تمريرات حاس�مة.وفرض
س�يكرسز أفصليت�ه على مجري�ات
املب�اراة من�ذ البداية وحت�ى النهاية
وكس�بها أرباعه�ا  36-28و36-30
و 37-28و 23-17على الت�وايل.يف
املقابل ،لم ينفع ويزاردز تألق نجميه
راس�ل وس�تربوك صاحب الـ”تريبل
دابل” مع  26نقطة و 12نقطة و10
تمريرات حاسمة ،وبراديي بيل الذي
س�جل  25نقطة .وأضاف الياباني
روي هاشيمورا  10نقاط ،والبديل
دانيال غافورد  16نقطة.

أجويرو يودع مانشسرت سييت برسالة عاطفية
بع�ث األرجنتين�ي سيرجيو أجوي�رو ،مهاجم
مانشستر س�يتي ،برس�الة وداع عاطفي�ة
لجماهري الس�يتيزينز ،عقب نهاية آخر مباراة
له يف املوسم الحايل.
وينته�ي عق�د أجويرو مع الس�يتي يف الش�هر
املقب�ل ،وأعل�ن الن�ادي اإلنجليزي أن�ه ال ينوي
تجدي�د عقد املهاجم األرجنتين�ي ليقرر الرحيل
إىل تجربة جديدة.
وكت�ب أجويرو ،عىل حس�ابه الرس�مي بموقع
التواص�ل االجتماعي”تويتر”“ :فخ�ور به�ذا

الفري�ق وبارت�داء ألوان�ه لس�نوات عدي�دة.
مانشسرت سيتي سيظل يف قلبي إىل األبد”.
وخ�اض أجويرو آخر مباراة له مع مانشستر
س�يتي ،عندما ش�ارك بديلاً يف خس�ارة فريقه
أم�ام تش�يليس به�دف دون رد يف نهائي دوري
أبطال أوروبا.
يذك�ر أن العدي�د م�ن التقارير ترب�ط أجويرو
ً
مجان�ا خالل املوس�م
باالنتق�ال إىل برش�لونة
املقبل ،من أجل اللعب بجانب صديقه ومواطنه
ليونيل مييس ،قائد البارسا.
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كبار إيطاليا يهنئون تشيليس
ـ علقت بعض األندية اإليطالية عىل نهائي دوري
أبطال أوروبا الذي أقيم ،يف بورتو ،وشهد فوز
تشيليس عىل مانشسرت سيتي بنتيجة هدف دون
رد.
وكتب يوفنتوس عىل حسابه بموقع التواصل
االجتماعي (تويرت) :تهانينا لتشيليس عىل الفوز
بدوري أبطال أوروبا».
وقال حساب إنرت ميالن عىل «تويرت»« :تهانينا
لتشيليس بعد أن أصبح البطل الجديد ألوروبا».
وحرص روما عىل تهنئة العبيه السابقني ،قائلاً :
«تهانينا لروديجر وإيمرسون عىل الفوز بدوري
أبطال أوروبا».
وهنأ نابويل العبه السابق جورجينيو عىل حسابه
بـ»تويرت» ،قائلاً « :تهانينا لجورجينيو».
كما كتب «هيالس فريونا» الذي لعب جورجينيو يف
أكاديميته« :من األصفر واألزرق (ألوان فريونا) إىل
قمة أوروبا .تهانينا لجورجينيو».
وكتب حساب «فيورنتينا» عىل «تويرت»« :نجولو..
نجولو كانتي».
وكان ميالن الغائب األكرب يف إيطاليا عن تهنئة
تشيليس والعبه السابق تياجو سيلفا بلقب دوري
األبطال.
جورجينيو :كنت عىل وشك ترك الكرة
ـ تحدث اإليطايل جورجينيو ،العب وسط تشيليس،
عن فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.
ونجح تشيليس يف حصد لقب دوري األبطال ،عقب
الفوز عىل مانشسرت سيتي بهدف دون رد يف
املباراة النهائية.
وقال جورجينيو ،يف ترصيحات لشبكة سكاي
سبورت إيطاليا الفوز بدوري األبطال؟ إنه أمر ال
يصدق .انظر إىل هذا! (يف إشارة إىل امليدالية) إنه
أمر رائع».
وكان جورجينيو يمسك بالهاتف قبل إجراء
املقابلة ،ويرصخ لوالديه اللذين كانا يف املدرجات.
وأضاف« :إنه يشء مذهل .لقد كنت عىل وشك ترك
كرة القدم ،لكن أجربني والداي عىل االستمرار.
اآلن هما هنا الليلة وفزت بدوري أبطال أوروبا».
وتابع« :إن مانشسرت سيتي فريق رائع ،ويسبب لك
الكثري من املشاكل ويحتفظ بالكرة كث ً
ريا ويجعلك
تركض بجد وتعمل باستمرار ،وتظل منتب ًها ملا قد
يحدث بشكل دائم .لقد مررنا بكل ذلك وفزنا ،وأنا
اآلن أشعر بالقشعريرة».
واختتم« :عندما يقول الناس إنه ال توجد كلمات
ً
موقفا مثل الذي أعيشه
لقولها ،إنهم يقصدون
اآلن .أنا عاجز عن الكالم .لقد كانت خطوة مهمة يف
مسريتي ،لكنها لم تنته هنا .إن جوعى لأللقاب ال
يزال كما هو .يجب أن أواصل العمل بجد للتحسن
من أجل تشيليس ومنتخب إيطاليا».

أعلن البلجيكي كيفني دي بروين ،العب وس�ط مانشسرت سيتي،
ع�ن طبيع�ة اإلصابة الت�ي تع�رض له�ا يف نهائ�ي دوري أبطال
أوروبا.
ويف الدقيقة  58من املباراة ،تعرض دي بروين لإلصابة بعد التحام
عنيف مع أنطونيو روديجر ،مدافع تش�يليس .وس�قط البلجيكي
على أرض امللعب ،وجرت محاوالت لعالجه ك�ي يكمل املباراة ،إال
أن الرضب�ة الت�ي تلقاها يف وجه�ه كانت قوية ،ليغادر ويش�ارك
جابرييل جيسوس بدلاً منه .وكتب دي بروين ،عىل حسابه بموقع
التواص�ل االجتماعي “تويرت”“ :مرح ًبا يا ش�باب ..لقد عدت للتو
من املستش�فى .تش�خييص هو كرس حاد يف عظم األنف وكرس يف
عظمة الحجاب األيرس (تحت العني)”.
وأضاف“ :أشعر أنني يف حالة جيدة اآلن .من الواضح أنني ما زلت
ً
محبطا بشأن األمس ،لكننا سنعود” .يذكر أن نهائي دوري أبطال
أوروبا انتهى بفوز تشيليس عىل مانشسرت سيتي بهدف دون رد.

إيفرا يسخر من خسارة السييت

س�خر الفرنيس باتريس إيفرا ،النجم السابق ملانشسرت يونايتد،
م�ن خس�ارة مانشستر س�يتي ،لنهائ�ي دوري األبط�ال أمام
تشيليس.
ونرش إيفرا ،عىل حس�ابه بش�بكة “إنس�تجرام” صورة ساخرة
تجمعه بالسير بوبي تش�ارلتون أسطورة مانشستر يونايتد،
أثناء النظر إىل كأس دوري أبطال أوروبا.
ويق�ول إيفرا يف الصورة“ :سير بوبي هل من املمكن البحث عن
اسم مانشسرت سيتي مرة أخرى؟”.
ويرد السير بوبي تش�ارلتون يف الصورة“ :كال ال يزال ليس هنا
يا باتريس”.
وعلق إيفرا عىل الصورة ،قائلاً “ :أحتاج لطلب البحث مرة أخرى
من السري بوبي!!! ليلة سعيدة عىل الجميع”.
يذكر أن إيفرا توج بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع مانشسرت
يونايت�د ع�ام  ،2008بينم�ا لم يحقق مانشستر س�يتي اللقب
األوروبي يف تاريخه حتى اآلن.

هاالند أول نروجيي يفوز جبائزة هداف التشامبيونزليج
أصب�ح إيرلينج هاالن�د ،مهاجم بوروس�يا دورتموند،
أول العب نرويجي يف�وز بجائزة هداف بطولة دوري
األبطال.
وعقب انتهاء مباراة تش�يليس ومانشستر س�يتي يف
نهائ�ي دوري األبطال ،والتي حقق البل�وز لقبها للمرة
الثانية يف تاريخه ،أصبح هاالند رسميا هداف البطولة يف
نسختها الحالية ( )2020/2021برصيد  10أهداف.
وتف�وق املهاجم النرويجي الش�اب على الفرنيس كيليان
مبابي (باريس س�ان جريمان) بف�ارق هدفني ،وبفارق
بأربعة أهداف عن كل من اإلسباني ألفارو موراتا
(يوفنتوس) واإلنجليزي ماركوس راشفورد

(مانشستر يونايتد) والربازيلي نيمار (باريس س�ان جريمان)
والفرنيس أوليفييه جريو (تش�يليس) واملغربي يوس�ف النصريي
(إش�بيلية) واملرصي محمد صلاح (ليفرب�ول) والفرنيس كريم
بنزيما (ريال مدريد).
ويعد هذا أدنى سجل لهداف املسابقة منذ نسخة ()2014/2015
والتي س�جل فيه�ا كل من كريس�تيانو رونال�دو وليونيل مييس
ونيمار  10أهداف.
يذكر أن ليفاندوفس�كي فاز بجائزة الهداف يف النس�خة املاضية
للبطولة بعد تسجيله  15هدفا ،ويف نسخة ( )2018/2019أحرز
مييس  12هدفا كما ّ
س�جل رونالدو يف الثالث نس�خ السابقة لها
 15و 12و 16هدفا.

رد فعل مسيء ضد ووكر وسرتلينج
تع�رض رحيم سترلينج وكايل ووكر،
العبا مانشسرت سيتي ،لرد فعل ميسء
عق�ب نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا.
وخرس مانشسرت سيتي لقب دوري
األبط�ال ،عق�ب الس�قوط أم�ام
تشيليس بنتيجة هدف دون رد يف
ً
ووفقا لش�بكة
املب�اراة النهائية.
س�كاي س�بورتس ،ف�إن ووكر
وسترلينج تعرض�ا إلس�اءة
عنرصيةعىلمواقعالتواصل
االجتماع�ي ،بع�د فترة
م�ن هزيم�ة مانشستر
و جي�ز ة
املباراة النهائية .وأشارت
س�يتي يف
من مس�تخدمي ش�بكة
إىل أن العدي�د
وضع�وا على حس�اب
“ إ نس�تجرا م ،
الرموز التعبريية للقرد
الالعبني عد ًدا من

عق�ب صافرة النهاية .وس�بق أن تعرض سترلينج لإلس�اءة
عرب اإلنرتنت يف عدة مناس�بات ،كان آخرها خالل وقت س�ابق
من ش�هر مايو/أيار ،بعد فوز مانشستر س�يتي عىل باريس
س�ان جريمان يف نص�ف نهائي دوري أبط�ال أوروبا .يذكر أن
مانشستر س�يتي خاض املباراة النهائية لدوري األبطال ألول
مرة يف تاريخه رغم خسارة اللقب لصالح تشيليس.
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مذيعة ارجنتينية تعلن وفاة الكاتب
وليام شكسبري بعد تلقيه لقاح فايزر!

لندن/متابعة الزوراء:
فيما يمك�ن وصفه�ا بـ»كوميديا
األخط�اء» خلطت محط�ة «كانال
 »26التلفزيوني�ة األرجنتيني�ة بني
الكات�ب اإلنكلي�زي الش�هري وليام
شكسبري ،وعجوز بريطاني يحمل
االس�م نفس�ه كان ثاني من تلقى
لقاح فايزر يف بالده.
وظهرت مقدم�ة األخبار الخميس
املايض ،يف القناة لتعلن للمشاهدين
أن «أح�د أب�رز الكت�اب يف اللغ�ة
اإلنكليزي�ة ،والذي أع�ده معلما ً يل
قد مات» ،وتويف بعد خمس�ة أشهر
من تلقيه اللقاح.
وذك�رت صحيف�ة «ذا غاردي�ان»
أن املذيع�ة نويلي�ا نوفيل�و خلطت
بين ولي�ام شكس�بري ال�ذي ت�ويف
ع�ام  ،1616وبيل شكس�بري الذي
ت�ويف الخميس عن عم�ر  81عاماً،
م�ن س�كتة دماغية ال عالق�ة لها
باللقاح.
وج�اء يف تقدي�م املذيع�ة «لدين�ا

أخب�ار ق�د تفاج�ئ كل واح�د منا
نظرا ً لعظمة هذا الرجل» ،مضيفة
«نحن نتحدث عن وليام شكس�بري
ووفاته .سنخربك كيف وملاذا حدث
ذلك».
وقال�ت املذيعة خلال لقطات لبيل
شكس�بري وهو يتحدث أثناء تلقيه
اللقاح «كم�ا نعلم جميعاً ،هو أحد
أه�م الكت�اب يف اللغ�ة اإلنكليزية.
ها ه�و ،كان أول رجل يحصل عىل
لقاح فيروس كورونا .لقد مات يف

إنكلرتا عن عمر يناهز .« 81
والخط�أ الكارث�ة ل�م يتوق�ف عىل
الكات�ب اإلنكلي�زي ،ب�ل تن�اول
معلوم�ة خاطئ�ة أخرى تشير إىل
أن العج�وز اإلنكليزي كان أول من
تلقى اللقاح .لكن الواقع غري ذلك،
إذ إن أول ش�خص تلق�ى اللقاح يف
بريطاني�ا كان مارغري�ت كين�ان.
فيم�ا كان شكس�بري ويبل�غ من
العم�ر  81عام�اً ،ثان�ي ش�خص
يتلقى اللقاح.

بعد أسبوع من تلقيها لقاح «أسترازينيكا»

وفاة مقدمة برامج بريطانية اثر إصابتها جبلطات دموية

لندن/متابعة الزوراء:
توفي�ت ليزا ش�و ،مقدمة الربام�ج اإلذاعية يف هيئة
اإلذاع�ة الربيطاني�ة  ،BBCبعد إصابته�ا بجلطات
دموي�ة إثر تلقيحه�ا بلقاح «أسترازينيكا» املضاد
لفريوس كورونا ،بحسب ما أعلنت عائلتها.
وف�اة مقدمة برام�ج بريطاني�ة بعد تلقيه�ا لقاح
بس�بب مخاوف م�ن التجلط�ات ..بريطاني�ا تقدم
لقاحا بديال عن «أسترازينيكا» مل�ن هم دون الـ40
عام�ا .وقالت عائلتها يف بي�ان إن املذيعة البالغة 44
عام�ا والتي عمل�ت يف راديو  BBCمن�ذ عام ،2015
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اصيب�ت بصداع حاد بعد أس�بوع م�ن تلقيها لقاح
«أسترازينيكا» وش�عرت بالتع�ب واملرض الش�ديد
بع�د أيام قليل�ة ،مشيرة إىل أن ليزا ش�و توفيت يف
مستش�فى «رويال فيكتوريا» يف نيوكاسل األسبوع
امل�ايض ،بع�د أن تلقت العالج يف العناي�ة املركزة إثر
إصابتها بجلطات دموية ونزيف.
وكانت هيئة سالمة األدوية يف بريطانيا أعلنت الشهر
الحايل أنه س�يتم إعطاء معظ�م البالغني الذين تقل
أعمارهم عن  40عاما بديال عن لقاح «أسرتازينيكا»
نظرا الرتباطه بجلطات دموية نادرة.
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القضاء املصري حيسم أزمة خمصصات الصحفيني :حق وليس منحة
القاهرة/متابعة الزوراء:
قض�ت املحكم�ة اإلداري�ة العلي�ا
ّ
ب�أن ب�دل (مخصص�ات)
املرصي�ة،
التدري�ب والتكنولوجيا الذي يحصل
عليه الصحفي�ون حق وليس منحة،
وال يج�وز أن يخض�ع للرضائ�ب،
ليصبح حكما ً نهائيا ً وباتاً.
وأك�دت محكمة القض�اء اإلداري يف
اإلس�كندرية ،يف حكمه�ا ،مجموعة
م�ن املب�ادئ ،وه�ي أن عل�ة ب�دل
التكنولوجي�ا إتاح�ة الفرص�ة
للصحفيين لالس�تعانة ب�أدوات
العرص ،ملواجهة تحديات تطور فنون
صناعة الصحافة .وأشارت املحكمة
إىل أن ب�دل التكنولوجيا «حق لصيق
للحياة املهني�ة للصحفي ،ومن دونه
ال تستطيع الصحافة وضع الحقائق
أم�ام أعين الش�عب وتبصيره بما
يجرى حوله من إنجازات».
بدل التدريب والتكنولوجيا هو عبارة
عن مخصص�ات مالية ،يحصل عليه
أعض�اء نقاب�ة الصحفيني املرصيني
ش�هرياً ،م�ن قب�ل «املجل�س األعىل
للصحافة» (جهة حكومية) ،وقيمته
نحو  2100جنيه مرصي (نحو 135
دوالرا أمريكي�ا) ،وبالزي�ادة األخرية
أصبح�ت قيمت�ه ( 2520نح�و 160
دوالرا أمريكيا).
وناش�دت املحكم�ة املشرع بتقنني
ب�دل التكنولوجي�ا للصحفيني« ،بعد
أن ص�ار لصيق�ا ً بالحي�اة املهنية ال
ينفك ع�ن الصحفي وإع�ادة تقدير
قيمته ،كما أن التس�لح التكنولوجي
يكف�ل للصحافة املرصي�ة أن تكون
عابرة للح�دود والقارات وقادرة عىل
مخاطبة الرأي الع�ام العاملي ،وبناء
ش�خصية الصحف�ي املوس�وعي يف
عال�م التخص�ص القاع�دة الصلب�ة
لبن�اء الحص�ن املني�ع للدف�اع ع�ن
حق�وق املجتمع ،ومن دون وس�ائل
التكنولوجي�ا تتكبل حركة الصحفي
ويتح�ول إىل مج�رد موظف ال تظهر
قدرات�ه الحقيقي�ة وإس�هاماته
املهنية».
وأوضح�ت املحكم�ة أن «الصحاف�ة
املرصي�ة أث�رت الحرك�ة الوطني�ة،
وأرس�ت حج�ر األس�اس يف البن�اء
الديمقراط�ي» ،وأن «رواد القل�م
قدم�وا تضحيات رائع�ة ،والصحافة
هي الضمري العام لألمة».
وقالت محكم�ة القض�اء اإلداري يف
اإلس�كندرية إن مقطع النزاع يكمن
يف م�دى اس�تحقاق املدع�ى وعموم
الصحفيني والصحفيات ــ بناء عىل

طلب نقيب الصحفيني ضياء رشوان
ــ املقيدين يف جدول نقابة الصحفيني
يف رصف ب�دل التدريب والتكنولوجيا
ح�ال عدم وجود ن�ص يف القانون أو
الالئحة ينص عىل تنظيمه وتقريره،
وعىل الرغم من أن الدولة ترصف ذلك
البدل منذ أكثر من  20عاماً ،وبغض
النظر عن الصحيفة التي يعمل فيها
س�واء كان�ت قومية أو مس�تقلة أو
حزبية أو وكاالت أنباء ،وسواء كانت
ورقية أو إلكرتونية.
وق�د اس�تبان للمحكم�ة أن�ه ال
يوج�د قان�ون ص�ادر من الس�لطة
الترشيعي�ة أو الئح�ة ص�ادرة م�ن
الس�لطة التنفيذية تنظم تقرير منح
بدل التدري�ب والتكنولوجي�ا لعموم
الصحفيين ،وعلي�ه ف�إن القض�اء
اإلداري يبس�ط واليت�ه املعق�ودة له
بحك�م الدس�تور والقان�ون ،ليضع
ترصف اإلدارة املدعي عليها يف ميزان
املرشوعي�ة يف ضوء م�ا قررته نقابة
الصحفيين ،واملدعي م�ن أن الدولة
ترصف ذل�ك البدل من�ذ أكثر من 20
عاماً.
وكان نقي�ب الصحفيين املرصيني،
ضياء رشوان ،قد قرر اللجوء للقضاء
من أج�ل حس�م أزمة ب�دل التدريب
والتكنولوجي�ا ومح�اوالت إخضاعه
للرضائ�ب ،وذل�ك اس�تنادا ً للم�ادة
رقم ( )52م�ن قان�ون النقابة التي
تخول�ه تمثيل النقاب�ة أمام الجهات
القضائي�ة واإلداري�ة ،برف�ع دعوى
مس�تعجلة أم�ام القض�اء اإلداري،
للمطالب�ة بتطبي�ق صحيح تفسير

أحكام القضاء اإلداري الباتة يف شأن
البدل ونصوص قانون الرضيبة عىل
الدخل ،بعدم خضوع البدل للرضيبة
عىل املرتبات وما يف حكمها.
وعىل م�دار األي�ام القليل�ة املاضية،
ش�هدت الجماعة الصحفية يف مرص
حالة من الجدل ،بس�بب ما نرش عن
اعت�زام مصلحة الرضائ�ب املرصية
ف�رض «رضيبة دخ�ل» قيمتها %10
على ب�دل التدري�ب والتكنولوجي�ا
املخصص ألعضاء نقابة الصحفيني
املرصيني ،األمر الذي دفع رشوان إىل
إصدار بيان رسمي أكد فيه استمرار
رصف الب�دل م�ن دون خصم ،معلنا ً
اعتزام�ه إقام�ة دع�وى عاجلة لدى
القضاء اإلداري لحسم الخالف املثار
حول هذه املسألة.
الصحافي�ون أب�دوا تخوفه�م م�ن
اس�تقطاع ج�زء م�ن ب�دل التدري�ب
والتكنولوجي�ا يف صورة رضائب ،قبل
حتى أن يصدر نقيب الصحفيني بيانه
الذي وعد فيه بتحدث مجلس النقابة
ً
مب�ارشة م�ع وزي�ر املالي�ة املرصي
محمد معيط لحل هذه املشكلة.
وق�ال ضياء رش�وان ،يف بيان له ،إنه
بالع�ودة إىل الكتاب ال�دوري الداخيل
ملصلحة الرضائ�ب املرصية يف وزارة
املالية رقم ( )18لس�نة  ،2010يتبني
أن هن�اك خالفا ً ح�ول خضوع البدل
للرضيب�ة م�ن عدمه .وفسر« :عىل
الرغ�م من انحي�از الكت�اب الدوري
املش�ار لخضوع البدل للرضيبة عىل
املرتب�ات ،إال أن أحد عرش عاما ً مرت
منذ ص�دوره ،ول�م يتح�ول خاللها

ه�ذا الكت�اب لق�رار م�ن مصلح�ة
الرضائب يبل�غ لجهتي رصف البدل،
وهما نقابة الصحفيني واملؤسس�ات
الصحفي�ة القومي�ة ،فل�م تتل�ق أي
منهم�ا أي مخاطب�ة به�ذا الش�أن
ط�وال تل�ك الفترة .وتك�رر انحياز
مصلح�ة الرضائ�ب املرصي�ة ل�رأي
إخض�اع البدل للرضيبة عىل املرتبات
يف مذك�رة داخلي�ة أخيرة بتاريخ 5
مايو/أي�ار الح�ايل ،مرفوعة للس�يد
رئيس املصلحة ،وأيضا ً لم يصدر بناء
عليه�ا أي قرار تخاط�ب به الجهتني
َ
ذاتي الصفة املش�ار إليهما س�ابقاً،
أي نقاب�ة الصحفيين واملؤسس�ات
الصحفية القومية حتى اللحظة».
وقال رشوان «الخالف حول خضوع
الب�دل للرضيب�ة م�ن عدم�ه ال يزال
قائم�اً ،ل�ذا ف�إن نقاب�ة الصحفيني
س�تتبنى وتعل�ن رأيه�ا اس�تنادا ً إىل
أح�كام القض�اء اإلداري النهائية يف
ش�أن الب�دل وقان�ون الرضيبة عىل
الدخل ،بأن البدل ال يخضع للرضيبة
على املرتبات وم�ا يف حكمه�ا؛ بنا ًء
عليه تس�تمر النقابة يف رصف البدل
وفق نفس القواعد املطبقة عليه منذ
بدء إق�راره التي تعتربه غري خاضع
للرضيبة عىل املرتبات».
ودعت النقابة املؤسس�ات الصحفية
القومية إىل مواصلة كل منها تطبيق
ما اس�تقرت عليه داخلها من قواعد
لرصف البدل خالل الفرتات املاضية،
وأن تنح�از ل�رأي النقاب�ة بأنه غري
خاضع للرضيبة عىل املرتبات وما يف
حكمها.

كيف ميكن للصحفيني االستفادة من تيك توك؟
بغداد/متابعة الزوراء:
يف مهن�ة تس�عى دائمً�ا للوص�ول إىل
الجمه�ور ،ال يمك�ن أب� ًدا أن يتجاهل
الصحفيون فضاًء واس� ًعا يستخدمه
 1.5ملي�ار ش�خص ح�ول العال�م،
مث�ل التطبيق الش�هري تيك ت�وك .لذا
ب�دأت مؤسس�ات إخباري�ة وإعالمية
خالل األعوام الثالث�ة املاضية ،بإثبات
حضورها على تيك توك ،عرب منصات
تش�ارك األخبار واللقط�ات الرتفيهية
يف أق�ل من  15ثانية ،م�ن أجل إرشاك
أفض�ل للجمه�ور ،وبن�اء العالم�ات
التجارية ،وجني األرباح ً
أيضا.
تعد تجربتا صحيفة واش�نطن بوست
وش�بكة «أن ب�ي يس» اإلخبارية ،من
أبرز التج�ارب اإلخبارية الناجحة عىل
تيك توك .ومنهما نستلهم يف هذا املقال
بعض النصائ�ح والخطوط العريضة،
للصحفيني الراغبني يف االس�تفادة من
التطبيق الشهري يف عملهم.
-1كي�ف تس�تفيد الصحاف�ة من تيك
توك؟
تعترب الصحافة عىل تيك توك شكلاً من
أش�كال الصحافة املتنقلة ،ويس�تفيد
الصحفي�ون واملؤسس�ات اإلخباري�ة
عىل حد س�واء ،من التطبيق بأش�كال
ع ّدة:
إرشاك الجمه�ور -يس�اعد تي�ك توك
الصحفيين واملؤسس�ات على فه�م
الجي�ل  ،Zأي الجي�ل ال�ذي يلي جيل
األلفي�ة ،وزيادة أعداد القراء ،وإرشاك
أفضل للجمهور.
بناء العالم�ة التجارية :يمثل تيك توك
فرصة عظيمة للصحفيني واملؤسسات
يف بن�اء عالمتهم التجاري�ة مع الجيل
الرقمي الذي يبح�ث عن صحافة غري
تقليدية ،وسيصبح أساس املجتمعات
بعد  5أو  10سنوات.
الرب�ح -تض�ع بع�ض املؤسس�ات
اآلن استراتيجيات للرب�ح م�ن خالل
التطبيق ،إم�ا عن طريق اإلعالنات ،أو
بيع املنتجات الرقمية.
تجربة واشنطن بوست
بـأكثر م�ن  370ألف متاب�ع ،وقرابة
 20مليون إعج�اب ،تخوض صحيفة
«واش�نطن بوس�ت» األمريكية تجربة
اس�تثنائية ورائدة عىل تيك توك ،حيث

كانت يف مق ّدمة املؤسسات الصحفية
واإلعالمية التي س�جلت حس�ا ًبا عىل
التطبي�ق األكثر ش�هرة بني الش�باب
واملراهقين ،يف م�ارس/آذار ،2019
وب�دأت يف نشر فيديوه�ات القصص
القصرية ،لـتجني اآلن ثمار التجربة.
وق�د انقس�م املحت�وى ال�ذي تقدمه
الصحيف�ة على تي�ك ت�وك إىل نوعني
م�ن الفيديوه�ات ،األول يقدم تغطية
إخبارية بطريق�ة إبداعية ومرحة ويف
إط�ار فكاهي خفيف يناس�ب طبيعة
التطبي�ق ومس�تخدميه .على س�بيل
املث�ال ،نقل�ت املنص�ة خرب اس�تغناء
رشك�ة ديزن�ي العاملي�ة ع�ن خدمات
ش�خصية  Spider Manالش�هرية
داخ�ل عاملها الس�ينمائي ،بعد فش�ل
املفاوضات بينها وبني رشكة س�وني
املالكة لحقوق الش�خصية سينمائ ًيا،
ع�ن طري�ق فيديو يع�رض مرسحية
هزلية لشخصني يتبادالن الحوار حول
األمر.
أم�ا الن�وع الثان�ي م�ن الفيديوهات،
فيهت� ّم أكثر بكواليس غ�رف األخبار،
ويربز الجان�ب اإلنس�اني للصحفيني
واملراس�لني ،يف إطار إبداع�ي خفيف،
يتطور أحيان�ا إىل خدع مضحكة .مثل
فيديوهات تع�رض كواليس ما يحدث
يح�ررون األخبار
بني املراس�لني وهم
ّ
خل�ف شاش�ات الكومبيوت�ر داخ�ل
مكاتبهم ،وينرشونها عرب املوقع.

يف هذا اإلطار ،يؤكد دايف جورجنسون،
وه�و منت�ج فيدي�و ،ومدير حس�اب
«واش�نطن بوس�ت» عىل تيك توكّ ،
أن
ً
استحس�انا من
محت�وى املنصة القى
املستخدمني ،ونجح يف تحقيق انتشار
أكبر لعالم�ة املؤسس�ة التجارية بني
جي�ل املراهقني ،الذي ال يفكر يف رشاء
الصح�ف ،وال مش�اهدة التلفزي�ون
ً
بتات�ا يف املس�تقبل .وح�ول آلية عمل
الصحيف�ة على التطبي�ق ،أوضح أنّ
وقت إنتاج الفيديو الواحد يرتاوح من
عرش دقائق إىل ساعتني ،وذلك اعتما ًدا
عىل طبيعة الفيديو .كما يقيض منتج
الفيديو بضع دقائق كل س�اعة خالل
اليوم للرد عىل التعليقات.
وتنشر الوح�دة خم�س منش�ورات
أسبوعية ،ثالثة منها مرتبطة مبارشة
باألخبار ،واثنتان من خلف الكواليس،
أو تتعل�ق بالصحفيين والصحاف�ة
بشكل عام.
ويضي�ف جورجنس�ون« :نس�تخدم
جه�از آيف�ون للتصوي�ر ،وبرنام�ج
 Adobe Premier Proلتحري�ر
الفيديو وإضافة النصوص ،ثم ننشئ
املوس�يقى واملؤث�رات الصوتي�ة م�ن
داخ�ل تيك توك نفس�ه قب�ل النرش»،
آمًل�اً أن يصبح تيك توك مصدرًا جدي ًدا
للدخل مقابل النشر .وعىل الرغم من
عدم وجود استراتيجية واضحة لذلك
داخ�ل مؤسس�ته يف الوق�ت الح�ايل،

لكن�ه ي�رى أن التطبيق س�يكون أحد
أه�م مص�ادر الدخل مقاب�ل النرش يف
املستقبل القريب.
تجربة NBC News
قب�ل عامني ،ظه�رت ش�بكة «أن بي
يس» اإلخبارية بق�وة عىل تطبيق تيك
ت�وك ،وقدمت محتوى اس�تثنائ ًيا من
القص�ص اإلخباري�ة لجيل الش�باب،
حتى وصل عدد متابعيها عىل التطبيق
إىل  618.3ألف متابع ،وحوايل  2مليون
إعجاب.
وتق� ّدم الش�بكة املحت�وى اإلخب�اري
عىل تي�ك توك بش�كل مختلف ،يجمع
بني األخب�ار الجادة ،مثل فيديو يحمل
ترصيح�ات مثيرة للج�دل اقتطع�ت
م�ن خطابات الرؤس�اء ،وبني األخبار
الخفيفة املغلفة بإط�ار إبداعي ،مثل
فيديو يتظاهر فيه اثنان من املقدمني
برشب الصلصة الحارة ،أثناء رسدهما
لقصة رجل عاش عىل عبوات الصلصة
ً
عالقا يف سيارته.
الحارة عندما كان
كم�ا تهتم املنص�ة بمعالج�ة األخبار
من زوايا غير تقليدية .فب�دال من أن
تنرش خ ً
ربا تقليد ًي�ا عن وصول زوجة
الرئي�س األمريكي باي�دن ومرافقيها
للبي�ت األبي�ض عق�ب التنصي�ب،
ص�ورت لقطات حي�ة لزوجة الرئيس
ومرافقيها وهم يسيرون يف الش�ارع
امل�ؤدي للبي�ت األبيض ،وطل�ب منهم
املراس�ل إلقاء التحية للجمهور وذكر

وجهتهم.
وتفرد الش�بكة مساحة للقصص غري
املألوف�ة ،التي تثري اهتم�ام املتابعني،
مث�ل فيدي�و عن العب�ة كرة س�ابقة
تالحق سارق سيارات وتوسعه رضبا.
كم�ا تحرص على تقدي�م فيديوهات
مسلسلة حول مواهب تبنتها املنصة،
وتقدمها للجمهور.
وح�ول آلي�ة عم�ل ش�بكة «أن ب�ي
يس» اإلخباري�ة على تيك ت�وك ،تقول
املنتجة التنفيذية أنجيال غراندي :نبث
أرب�ع قصص أس�بوع ًيا يف املتوس�ط،
ً
وأحيان�ا نصل إىل  7قصص أس�بوعيا.
ويس�تغرق فريق العمل بضع ساعات
من أج�ل تجميع مقط�ع فيديو واحد
مدته حوايل  20ثانية.
نصائح لبداية جيدة عىل تيك توك
 -1بناء خطة واسرتاتيجية قبل البدء
ال ب�د أن تع�رف يف البداي�ة أن جمهور
تيك توك مختلف عن جمهور املنصات
األخ�رى .لذا اط�رح هذه أس�ئلة عىل
نفسك قبل نرش مقطع الفيديو األول:
نوع وش�كل املحتوى :كيف ستشارك
بش�كل فع�ال بمحت�وى ب�ارز يجعل
املش�اهد يرغب يف الع�ودة للمزيد؟ ما
ه�ي نوعي�ة األخبار التي س�وف تبث
عرب قناتك؟ ما هي طريقة عرضها؟
مقايي�س النج�اح -كي�ف تقي�س
النجاح؟ ه�ل تقديم محت�وى إبداعي
ين�ال استحس�ان الجمه�ور ه�و
النجاح م�ن وجهة نظ�رك؟ أم التأثري
واالنتشار؟
تحديد الهدف -م�ا هو هدفك النهائي
م�ن املحت�وى الخ�اص ب�ك على تيك
توك؟ هل هدف�ك زيادة أعداد املتابعني
وإرشاك الجمه�ور؟ أم الربح؟ أم بناء
عالمتك التجارية؟
يقول دايف جورجنس�ون ّ
إن صحيفة
«واش�نطن بوس�ت» ال تعتم�د على
األخبار العاجلة كج�زء من محتواها،
بل عىل األخبار املرتبطة باألشياء التي
يتحدث عنها الناس ،أي «نوع وش�كل
املحتوى».
ويعترب أن اعتماد مستخدمي تيك توك
على حس�اب املنصة ملعرف�ة األخبار،
هو نجاح كبري بالنس�بة له «مقاييس
النجاح».

كما اخت�ارت الصحيفة ه�ذه املنصة
لتعم�ل على إرشاك أفض�ل للجمهور
وزيادة املتابعني ،وتخطط اآلن لتحقيق
ربح منها« ،تحديد الهدف».
 -2الجم�ع بين األخب�ار الج�ادة
والرتفيه
التطبي�ق مليء باملحت�وى الخفي�ف،
م�ن مقاط�ع الفيدي�و الراقص�ة إىل
مسابقات مزامنة الش�فاه .لذا يجب
أن يك�ون املحت�وى الصحف�ي على
ً
متوازنا بني األخب�ار الجادة
تيك ت�وك
واألخب�ار املس�لية وغير التقليدية يف
الوقت نفسه.
وفيما يلي ،بعض نماذج من محتوى
املؤسسات اإلخبارية عىل تطبيق «تيك
توك»:
«يوم يف حياة» صحفي أو مراسل.
كوالي�س تغطيات املراس�لني من قلب
الحدث.
لقطات ع�ن أحداث جاري�ة وقصص
حدثية.
لقطات تواكب «الرتيند» عىل .TikTok
لقط�ات فيدي�و مضحك�ة مرتبط�ة
بالحدث.
بروفايلات رسيع�ة ع�ن الن�اس يف
املجتمعات املحلية.
رس�ومات متحرك�ة توضح وتبس�ط
قصة مثقلة بالبيانات.
مقاطع فيديو توضيحية وتعليمية.
-3ابتع�د ع�ن األخبار العاجل�ة وركز
عىل محتوى يدوم
يس�تخدم تطبيق تيك ت�وك خوارزمية
مخصص�ة لرتتي�ب مقاط�ع الفيديو
على أس�اس األكث�ر ش�يوعا ولي�س
األح�دث زمنيا ،م�ا يجعله منصة غري
مناس�بة لألخبار العاجلة .لذا يجب أن
يس�تهدف الصحفيون تقديم محتوى
يعيش لساعات أو أليام تالية.
إح�دى املنصات نشرت فيدي�و أثناء
إرضاب املن�اخ العامل�ي يف الخري�ف
امل�ايض ،يحت�وي على نصائ�ح حول
كيفي�ة إحداث تغيري إيجابي يف البيئة،
ولم تغط الخبر العاجل عن اإلرضاب
بشكل مبارش.
 -4ابحث ع�ن طريقة جدي�دة لرواية
نفس القصة
للتمي�ز عىل تيك توك ،ال ب�د من إيجاد

زواي�ا جدي�دة لرواية القصة نفس�ها
بطريقة مختلفة عن منصات األخبار
األخرى .مثال ،نشرت إحدى املنصات
فيديو عن دخول بايدن وزوجته للبيت
األبي�ض بصحب�ة كلبه�م الضخم من
نوع «جريمن شيربد» ،قبل أن تعرض
مجموع�ة من الص�ور ألن�واع الكالب
التي صاحبت رؤساء الواليات املتحدة
السابقني.
 -5املحتوى التوضيحي أكثر انتشارًا
حققت بع�ض املنصات اإلخبارية عىل
تيك ت�وك ،نجاحا كب ً
ريا من خالل نرش
املحت�وى التوضيح�ي أو التعليم�ي،
وه�و نوع جيد يمكن االعتماد عليه يف
البداية لزي�ادة املتابعني وبناء العالمة
التجارية .يف أستراليا ،حقق حس�اب
«الجاردي�ان» آالف التفاعالت لفيديو
يرشح ويفرس أسباب حرائق الغابات
األسرتالية.
-6إنش�اء مقاطع مسلس�لة وربطها
بـ»الرتيند»
يعترب تيك ت�وك منصة رائعة إلنش�اء
سلس�لة فيديوه�ات قصيرة ناجحة
وفعالة ح�ول موضوع محدد أو قصة
بعينها .وإليكم بع�ض النماذج بعض
فيديوه�ات السالس�ل الت�ي حقق�ت
ً
نجاح�ا جي� ًدا للمؤسس�ات اإلخبارية
عىل التطبيق:
أه�م األخبار أو الصور أو الفيديوهات
خالل اليوم أو األسبوع.
أسئلة وأجوبة مع املشاهري أو الخرباء
أو حتى مع الصحفيني.
سلسلة مقاطع فيديو تعرض يوميات
املشاهري.
مقابلات مصغرة ألش�خاص مثريين
لالهتمام.
سلس�لة مقاطع عن األحداث الجارية
وتطوراتها.
 -7خطة للنرش واملشاركة والرتويج
مفت�اح النج�اح يف تي�ك ت�وك ،ه�و
االنخ�راط املس�تمر يف املنص�ة ،تمامً ا
مث�ل معظ�م منص�ات الوس�ائط
االجتماعية األخ�رى ،كلما بذلت فيها
مجه�و ًدا كلم�ا أعطت�ك ما تري�د .لذا
ضع خطة للنرش واملشاركة بانتظام،
وتحرى االلتزام بها(.املصدر/ش�بكة
الصحفيني الدوليني)
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

مت قبولي يف كلية االعالم من دون اخضاعي لالختبار ضمن  40متقدما
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مديرة اعالم دائرة السينما واملسرح زينب القصاب تروي لـ”الزوراء” مسريتها الفنية
كل من عمل يف دائرة االذاعة والتلفزيون يعرف جيدا ان ثمة تشابها كبريا يف العمل
ويف التعامل مع جميع املفاصل الصغرية والكبرية بني الدائرتني االذاعة والتلفزيون
ودائرة السينما واملرسح تشابه كبرييف العمل واملهنية اذ ان الدائرتني تتعامالن مع فنانني
ومع نشاطات مرئية ومسموعة ولهذا يكون املسؤول فيهما يشعر بنفس الشعور ويحتك
يوميا بشخصيات متشابه يف الحس ويف الرغبات وحتى يف االمكانيات الذاتية ولعلك تتفاجأ
بالكثري منهم يواصلون العمل يوميا بكال الدائرتني .
زينب قاسم حسني القصاب مديرة اعالم السينما واملرسح لسنوات هي ضيفة الزوراء
اليوم اختصاصها بكالوريوس إعالم  /كلية االداب  /جامعة بغداد  /تخصص اذاعة
وتلفزيون  ..بدرجة تقديرية عالية ومرتبة الرشف الثالثة عىل قسم االعالم يف كلية االداب
جامعة بغداد  /سنة التخرج  ،1999حاصلة عىل شهادة تقدير علمية عالية من الجامعة
ونقابة الصحفيني العراقيني.
دبلوم طبي بعلوم وتكنالوجيا صناعة وتقويم االسنان وتعويضات الوجه والفكني بمرتبة
الرشف الثامنة عىل قسم صناعة االسنان  /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  /سنة
التخرج  . 1995كانت هذا االسبوع ضيفة الزوراء وكان معها الحوار اآلتي:
حوار -مجال الشرقي
اهلا وس�هال اخ�ت زينب وان�ت اليومضيفة الزوراء .
ب�كل س�عادة وحبور التقيك�م وارحبباي سؤال تسالونه عن مسريتي و عميل
الفني .
ب�دأ ال ب�د م�ن تقدي�م نبذة ع�ن زينبالقصاب وبطاقتها الش�خصية ؟
االسم  -:زينب قاسم حسني القصاب
املواليد  -:بغداد 1973/7/9
التحصيل الدرايس -:
-1بكالوري�وس أعلام  /كلي�ة االداب
 /جامع�ة بغ�داد  /تخص�ص إذاع�ة
وتلفزي�ون  ..بدرج�ة تقديري�ة عالي�ة
ومرتبة الرشف الثالثة عىل قس�م اإلعالم
يف كلي�ة اآلداب جامع�ة بغ�داد  /س�نة
التخ�رج  ،1999حاصل�ة على ش�هادة
تقدير علمية عالية من الجامعة ونقابة
الصحفيني العراقيني.
-2دبل�وم طب�ي بعل�وم وتكنالوجي�ا
(صناع�ة وتقويم االس�نان وتعويضات
الوجه والفكني ) بمرتبة الرشف الثامنة
على قس�م صناع�ة االس�نان  /وزارة
التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي  /س�نة
التخرج 1995
الوظيفة والعمل -:
 -1االن مس�ؤولة ع�ن الس�احات
الصحفي�ة العربي�ة والعاملي�ة يف دائ�رة
االعلام الخارج�ي  /وزارة الثقاف�ة و
االعلام.2003-2000
 -2ش�غلت منص�ب مس�ؤولة ش�عبة
االعلام يف دائ�رة الس�ينما واملسرح /
وزارة الثقاف�ة العراقي�ة منذ عام 2008
.2011-3عضو هيئة تحرير مجلة الس�ينما و
املرسح و جريدة فنون . 2008
طي�ب حدثين�ا عن النش�أة وه�ل كانللعائلة دورا يف رسم طريقك ؟
نشأت يف كنف عائلة اعتربها و يعتربهاكل م�ن يعرفها بانه�ا االوىل يف الرتبية و
التعليم و تش�كيل الش�خصية السليمة
املتوازنة وهي االوىل يف انشاء جيل علمي
وادب�ي متفوق و خالق يكون ( قرة عني
) بين اقران�ه  ...يعن�ي صف�ة ( التميز
) مالزم�ة له�ذه العائل�ة و اقص�د هنا
ايض�ا العائل�ة الكبيرة  ..والن اج�دادي
م�ن بناة بغ�داد االصىالء نش�أت يف بيت
ج�دي ( والد ام�ي ) رحمهم�ا الله تعاىل
و ه�ي عائل�ة كبرية ذات اص�ول عريقة
يتمتع�ون بكل م�ا يمت للزم�ن الجميل
بصل�ة و لهم مراتبه�م العلمية واالدبية
التي يذكرها تاريخ العراق كش�خصيات
و له�ذه العائلة قراءاته�ا الخاصة التي
اذكرها جي�دا حيث صنادي�ق كارتونية
محملة بروايات ( اجاثا كرستي ،يوسف
الس�باعي  ،نجيب محفوظ  ،طه حسني
 ،و مجلات مرصي�ة واجنبي�ة ) و خايل
الكبري الدكتور املهندس ( حسني يوسف
) وه�و اح�د علم�اء الهندس�ة العراقية
كان ين�ام يف غرفته بني الكت�ب العلمية
فلم تعد مكتبته تتسع لها ...
حدثين�ا االن عن بداياتك م�ع املطالعةوقراءة الكتب ؟
بدايات�ي االوىل يف الق�راءة املس�تمرةقب�ل الكتابة كانت ايض�ا من بيت جدي
 ...الجمي�ع يق�رأ ( الرواي�ات  ..املجالت
العربي�ة  ..الصح�ف ...ال�خ ) و كان�ت
و الدت�ي حريص�ة عىل ان نق�رأ قصص
االطف�ال العربي�ة ث�م تم اص�دار مجلة
( مجلت�ي و املزم�ار ) فكان�ت حريصة
على رشائها لن�ا كل اس�بوع  ..و ما ان
بلغت عمر  9س�نوات بدات اتذوق مبكرا
لالس�تماع اىل البوم�ات الفنان�ة مي�ادة
الحن�اوي كانت يف بداياته�ا  ..و الفنانة
الكبيرة وردة الجزائرية  ..هذا اىل جانب
ما يسمعه الجميع يف البيت من (عمالقة
الفن العراقي و العربي سليمة مراد  ..و
القبنجي....فري�د االطرش و عبد الحليم

 ..ال�خ )  ...و م�ا ان دخلت اىل املدرس�ة
االبتدائية ( مدرس�ة التوفيق النموذجية
) يف الك�رادة الرشقي�ة رح�م الل�ه تعاىل
جميع معلماتها الفاضلات و الرائعات
و الرتبوي�ات بحق اللوات�ي كن يصفني
بالطفل�ة االنيق�ة ذات العط�ر االنيق ...
تعددت هواياتي فكن�ت عضوة بارزة يف

فرقة انش�اد املدرس�ة و فرقة الرياضة
وش�اركنا يف احي�اء حفلات املدرس�ة
والحفلات الوطني�ة الت�ي كان يديرها
اس�اتذة املوس�يقى يف الع�راق و منه�م
امللحن الكبري فاروق هالل ..و يف الصف
الس�ادس االبتدائي تف�ردت بالكتابة يف
(درس التعبير) وهن�ا يع�ود الفضل يف
تنمية موهب�ة الكتابة و اج�ادة التعبري
اىل خ�ايل املهن�دس (عيل يوس�ف) الذي
وضعني عىل اوىل خطوات عشقي للكتابة
وكيفية ترجم�ة اف�كاري الصغرية عىل
ال�ورق ببالغة اس�تمرت معي اىل مرحلة
املتوس�طة و الثانوي�ة حي�ث كن�ت من
اب�رز طالبات ( ثانوي�ة العقيدة للبنات)
ليس من ناحي�ة التفوق الدرايس بل من
اجادت�ي للكتاب�ة و االدب ...فاصبح�ت
صحفية ثانوية العقي�دة بجدارة و التي
اك�ن ملديرتها املربي�ة الفاضلة الس�يدة
(زاهدة بابان ) و لكل مدرس�اتها الحب
..و الحب الكبري جدا
الف�رق كبري بني الهواي�ة واالختصاصفان�ت تذكري�ن ا نل�ك تخصص�ا يف طب
االس�نان وان�ت الي�وم اعالمي�ة نرج�و
تفسري هذه االشكالية ؟
نع�م رغ�م حص�ويل على ش�هادتيالجامعي�ة االوىل وه�ي متخصص�ة
بصناعة و تقويم االس�نان و تعويضات
الوج�ه و الفكين و بتف�وق  ...ورغ�م
صعوبة دراس�ة هذا التخص�ص بالذات
م�ن الناحي�ة العملي�ة  ...و بالرغم من
تخصيص في�ه (  )Facingكن�ت اهرول
نح�و ه�ديف االول ه�و ( كلي�ة االعالم )
الت�ي افتتح�ت فيها الدراس�ة املس�ائية
وه�ي تضم كبار اس�اتذة االعالم انذاك..
فذهبت بع�د تخرجي مبارشة مع والدي
كي اقدم للدراسة يف قسم االعالم  /كلية
االداب  /جامع�ة بغ�داد  ...و اس�تقبلنا
انذاك اس�تاذي و االب االول يف الصحافة
االس�تاذ الدكت�ور (عب�د الس�تار جواد)
ال�ذي قبلن�ي دون اخضاع�ي لالختب�ار
ضمن ( ) 40متقدم فقط و كانه استقرأ
من شغفي لدراسة االعالم مستقبال كان
يدع�و له يف كل م�رة ( بالتوفيق يا زينب
...و دع�اء التوفيق كبري و عظيم ) هكذا
كان يق�ول يل ...و يهدين�ي كتبه القيمة
و ه�و عرابي االول يف الصحافة  ...و من
هن�ا انطلق�ت بمرحلة تفوق ش�هد لها
اس�اتذتي الكرام ومنه�م ( الدكتور لقاء
مك�ي ...الدكت�ور هادي نعم�ان الهيتي
،الدكت�ورة حمي�دة سميس�م ،الدكت�ور
مظف�ر من�دوب  ،الدكت�ور عب�د الرزاق
الدليمي  ،الدكتور هاش�م حس�ن...الخ
) و زمالئ�ي جميعا حت�ى عند الصفوف

االخ�رى  ...و الذي س�يقرأ هذا التحقيق
من الزملاء االعزاء س�يؤكد كالمي هذا
 ...يف املرحل�ة الثاني�ة ب�دات م�ع بعض
م�ن الزمالء االعزاء تتبل�ور فكرة اصدار
اول نشرة او جري�دة داخ�ل الجامع�ة
يف وق�ت كان فع�ل الحص�ار االقتصادي
واضحا عىل وج�ه املجتمع العراقي عام

و القراء بـ( الفاخ�رة ) النني بعيدة كل
البعد عن النمطيات .
وهل استمر نرشك يف الصحف واملجالتالعراقية؟
نع�م ذك�رت ان جري�دة الع�راق كانته�ي انطالقت�ي اىل عال�م الصحاف�ة
تبعته�ا صح�ف و مجلات عراقي�ة و
عربي�ة و عربي�ة تص�در يف دول اجنبية
مثل بريطانيا منه�ا  ( -:جريدة االتحاد
االماراتية التي اف�ردت يل صفحة كاملة
الح�د موضوعات�ي الوطني�ة العراقية ،
مجلة الف ب�اء  ،جريدة االتحاد العراقية
، ,مجل�ة الش�بكة العراقي�ة  ،صحيف�ة
االتح�اد العراقية  ،مجل�ة الحل (عامود
ثابت يحمل عنوان اقتصادنا ايام زمان )
 ،صحيف�ة الحياة  ،جريدة فنون  ،مجلة
بوك�س الت�ي تص�در يف االردن ملجموعة
م�ن الش�باب الصحفي الواع�د  ..مجلة
س�ينما و مرسح و صح�ف اخرى ولكن
( لجري�دة الزم�ان ) التي اق�در كادرها
كثيرا قص�ب الس�بق يف كتابات�ي الهم

الوظيفية و عناويننا االصلية و تس�كني
درجاتن�ا الوظيفي�ة  ..عموما تم اصدار
قرار تنس�يب موظفي الوزارة املنحلة اىل
دوائ�ر وزارة الثقافة فكانت دار املامون
للرتجم�ة والنشر محطت�ي االوىل...
النتهي اىل تنس�يبي اىل دائرة الس�ينما و
املسرح عام  2007و هي الدائرة االقرب
اىل مكان س�كني ..بع�د تعريض اىل ازمة
صحية حالت دون استمراري بالدوام يف
وزارة الثقافة يف شارع حيفا ..
تنس�بت اىل قس�م العالق�ات واالعلام يف
دائ�رة الس�ينما و املرسح وكان االس�تاذ
و االخ و الزمي�ل العزي�ز و املثاب�ر عباس
الخفاج�ي مديرا للقس�م  ...ل�م يعرفني
احد هن�اك  ...و ل�م يتع�رف الزمالء بعد
على قدراتي يف الكتاب�ة الصحفية  ..واذا
برئيس القس�م يطل�ب من�ي كتابة خرب
ملجلة س�ينما ومسرح التي تص�در عن
الدائ�رة كتبته فس�ال املدير العام الس�يد
رياض املرس�ومي انذاك ( من كتب الخرب
الرائ�ع ؟) فاجاب�ه عضو هيئ�ة التحرير

الوزراء فيما يخ�ص الفنون و الثقافة و
الطفولة بعي�دا عن السياس�ة بالرشاكة
م�ع االخ و الزمي�ل العزي�ز الصحف�ي و
املخرج عباس الركابي .
ومتى تم تنسيبك كمديرة لقسم االعالميف دائرة السينما واملرسح ؟
م�ع تكلي�ف االس�تاذ الدكنور ش�فيقامله�دي رحمه الله عز وج�ل مديرا عاما
لدائرة الس�ينما واملرسح  ...و بعد مرور
ع�ام او عامني عىل ما اذك�ر بدات هناك
حمل�ة الع�ادة هيكلة قس�م العالقات و
االعالم الخ�ذ دوره الحقيقي يف الرتويج
الصحي�ح و امل�دروس لنتاج�ات الدائرة
الفني�ة والثقافية عموما وت�م اختياري
بش�كل مفاج�ئ يل مس�ؤولة لش�عبة
االعالم و دون س�ابق معرفة  ...رفضت
التكليف النني اعل�م جيدا انني ان قبلته
س�اجهد ذاتي حد االنه�اك النها ( امانة
) ترتب�ط (باالفع�ال ال االقوال )  ...لكن
ارصار االدارة على تكليفي جعلني اقف
ام�ام االم�ر الواق�ع  ...لتك�ون ش�عبة

رغم ان اختصاصي طب وتقويم االسنان اال اني فضلت ( كلية االعالم ) عليه
 دخلت االذاعة وقدمت فيلمي االول مع السيدة امل املدرس ...1995 -1994لك�ن بالجهد الجماعي
ت�م تحقي�ق الحل�م وكنت ضم�ن هيئة
تحرير الجريدة التي اس�ميناها ( البذرة
) و كان اول تحقي�ق صحف�ي يل فيه�ا
تاصيل دور منتدى ( الشعرباف ) االدبي
يف الحركة الثقافية البغدادية  ...واستمر
العمل به�ا لعامني عىل م�ا اتذكر بجهد
الش�باب الطموح املحب لالعالم و منهم
الزميل املرتج�م عادل طهيل�و و الزميل
النائب الس�ابق فتاح الشيخ و اخرون ال
اذكر اس�ماءهم اما رئاسة التحرير هي
لرئيس قسم االعالم يف الكلية .
حدثين�ا ع�ن ابداعاتك وان�ت طالبة يفكلية االعالم ؟
يف املرحل�ة الثالثة من مراحل دراس�تييف قسم االعالم /كلية االداب و لشعبيتي
الكبيرة يف الكلية نتيج�ة تفوقي و ثقة
اس�اتذتي بقدرات�ي الصحفية توفرت يل
فرص�ة الكتابة يف جريدة رس�مية وهي
جريدة ( الع�راق ) التي تعد منطلقي اىل
عال�م الصحافة رغم مزاجي�ات البعض
مم�ن يتراس الصفح�ات  ..و انطلقت
م�ع جريدة العراق بش�كل فعيل و كانت
مقاالتي و تحقيقاتي الصحفية تنرش يف
الصفحة االخيرة و صفحة التحقيقات
التي كان يديره�ا الصحفي الكبري الذي
مع جل االس�ف ال اذكر اسمه سوا ( ابو
اس�يل ) الطي�ب املثق�ف وحصل�ت عىل
الس�بق االعالم�ي بخم�س موضوع�ات
صحفي�ة و بمس�احة كبيرة ( تق�در
بصفحة كاملة ) و منها التحقيق بعودة
اول اث�ر عراق�ي يتم اس�تعادته من قبل
وزارة الثقاف�ة واالعالم لجزء من س�ور
سنحاريب كان قد رسق من العراق وهو
وجه ( مدوس�ا ) او ادوس�ا اثر تاريخي
يحمل وجه امراة كان يوضع عىل اسوار
سنحاريب كطوطم يرد به رش االعداء ..
و تحقيق اخر ملسيرة العالم�ة الدكتور
ط�ه باقر ال�ذي اس�ميته ( ط�ه باقر ..
مفتاح ارسار وادي الرافدين ) حيث نرش
يف ي�وم افتتاح مؤتم�ر علماء االثار الذي
اقامه املتحف الوطني العراقي و تحقيق
يؤص�ل الول مدرس�ة عراقي�ة يف الحل�ة
تخرج منها علماء و ساس�ة عراقيون و
تحقيق�ات كانت كما وصفها االس�اتذة

املوضوع�ات و البح�وث الصحفية التي
اخذت صدا واس�عا بني جم�وع القراء و
الصحفيين  ..فه�ي ذات قيم�ة ادبية و
تاريخية عالية تجتمع فيها ندرة الحدث
و بالغة الوصف منها (بحث عن حقيقة
وجود احرف عربية عىل وش�اح الس�يدة
العذراء يف لوحة تتويج العذراء يف ايطاليا
 ،وحقيقة موت االس�كندر املقدوني عىل
فراش نبوخذ نرص  ،و اهمها -:
( حكايت�ي و ش�يخ الطالس�م ) وه�ي
القصة التي اخذتني اىل التعمق يف البحث
عن نوادر االحداث يف التاريخ و التحقيق
بها كباحثة هاوي�ة مع العالمة الدكتور
حسني عيل محفوظ رحمه الله تعاىل .
 وماذا بعد التخرج ؟ بعد تخرجي من قس�م االعالم يف كليةاالداب  /جامع�ة بغ�داد و حص�ويل عل
مرتبة الرشف الثالثة عىل الكلية سنحت
يل فرصة التعيني يف وزارة الثقافة واالعالم
نهاي�ة ع�ام  1999و تنقلت بين دوائر
ثالث�ة فيها الس�تقر يف النهاي�ة يف دائرة
االعالم الخارجي التي كانت تعد من ارقى
الدوائ�ر يف ال�وزارة كونها تعن�ى باملركز
الصحفي العراق�ي و عالقته بالصحافة
واالعالم العرب�ي و العاملي و الصحفيني
م�ن جمي�ع دول العالم كمس�ؤولة عن
بعض من الس�وح الصحفي�ة العربية و
االجنبية يف قس�م املعلومات و البحوث ..
وما ان تم حل الوزارة بعد  2003تشكلت
معان�اة موظفي وزارة االعالم و تعقدت
حلوله�ا م�ن ناحي�ة تغيير الدرج�ات

االس�تاذ و الصحف�ي الكبير س�عدون
ش�فيق ( زينب القصاب املنسبة الجديدة
)  ...ث�م طلب مني ان اعم�ل عىل تغطية
مهرج�ان مرسح�ي كان يحم�ل اس�م
الفنان الكبري يوس�ف العان�ي رحمه الله
تع�اىل اس�تنهضت همتي م�ن جديد يف (
التفرد ) و نرش التحقيق الصحفي باربع
صفح�ات اثن�ى عىل الصياغة و اس�لوب
الطرح و التناول فيه االستاذ و الصحفي
الكبير عبد العليم البن�ا الذي اجاز نرشه
يف املجل�ة كونه عضوا يف هيئ�ة تحريرها
ليك�ون هذا التحقي�ق منطلقي الجديد و
همزة الوصل بيني و بني مجموعة كبرية
م�ن الفنانني كانت اولهم الفنانة القديرة
الدكتورة ( اقبال نعيم ) التي كانت تشغل
مديرة لقس�م املس�ارح و الفنانة الكبرية
الدكن�ورة عواطف نعي�م  ..وجاء رد كان
مفاجئ يل من قبل الفنان الكبري ( يوسف
العان�ي ) محمل برس�الة ش�كر وثناء و
اعج�اب خطية حملتها يل الدكتورة اقبال
نعيم مع نس�خة من كناب�ه اهداه يل من
اململك�ة االردنية الهاش�مية حيث مكان
اقامت�ه ان�ذاك  ...و اس�تمر العمل ضمن
نط�اق الكتاب�ة يف مجل�ة ( فن�ون) التي
اصدرتها الدائرة بعد توقف مجلة س�ينما
و مرسح الذي تراس تحريرها االس�تاذ و
الصحفي القدير جه�اد زاير  ...و افردت
يل مساحات جيدة جدا للنرش فيها كوني
عض�وة يف هيئ�ة التحري�ر وكن�ت امي�ل
اىل الكتاب�ة يف تاري�خ و ت�راث الفنون اىل
جانب اجراء حوارات صحفية مع السادة

االعالم التي هي ضمن  9شعب يف القسم
بعد ستة اش�هر املحرك الرئيس للجميع
و عامل نجاح القسم و عالقته بالفنانني
و املثقفين و وس�ائل االعلام العراقية
والعربية واالجنبية و مصدر ثقة مطلقة
من قب�ل االدارة و بالطبع كانت محملة
بالكثري من املنغصات و املشاكل و غرية
اصح�اب املهنة الواح�دة  ...و هنا اثبت
موقفا البد ان اق�ف عنده وهو ( موقف
االس�تاذ الدكت�ور ش�فيق امله�دي م�ن
انطالقتي  ...فلوال تعامله االبوي و ثقته
بقدرات�ي وطاقات�ي االبداعي�ة م�ا كان
لشعبة االعالم ان تكون بهذه القوة  ..و
ما كان الدارة الشعبة ان تكون بهذا القدر
من النج�اح الخالق والقابل للتطور لقد
رضب مثلا يف اعطاء مس�احات لالبداع
و الدف�اع عنها ) يف وق�ت لم يتواجد فيه
اي ن�وع من ان�واع النرش عبر التواصل
االجتماع�ي االلكرتون�ي س�وا االتصال
بالهاتف ...
متى تم تنسيبك بالضبط ؟يف ي�وم كان عىل م�ا اذكر ي�وم جمعةاتصل بي الدكتور شفيق املهدي ليخربني
بان�ه ابل�غ مع�ايل وزي�ر الثقاف�ة ب�ان
االعالمي�ة زينب القصاب هي مرش�حة
من قبل الجميع كبريا وصغريا يف الدائرة
الدارة قس�م العالقات واالعالم  ...و امام
رفضي للمس�ؤولية التي ه�ي اثقل من
سابقتها نس�بة اىل حريص الذي اوقعني
بازمات صحية كثرية  ...كانت العصبية
ق�د تملكته فقال يل ( لقد ص�در االمر ..
ان�ت عاش�قة لثقاف�ة ارض الرافدين و
انت كدها ...انا معك و سالمي لالهل )
لقد صدر امري االداري كمديرة لقس�م
العالقات واالعلام يف دائرة الس�ينما و
املسرح ع�ام  2009-2008بمسيرة
محفوفة بالنجاح الواس�ع و املش�اكل
و التعام�ل الذك�ي م�ع تن�وع االمزجة
الفنية حيث اس�تطعت ان اجعل القسم
محط التقاء لكل هذا التنوع يف االمزجة
الفني�ة و مصدر ثقة يش�هد له الجميع
وانا مديرة لقس�م هو عبارة عن عائلة
تتكون من افض�ل املتخصصني  ..ناكل
معا و نفرح معا و نحزن معا ...اخوة و
اصدقاء اعمل جاهدة عىل ابراز جهودهم

يف ادارة شعبهم امام الجميع كنا مرضبا
لالمث�ال الجميلة و كل االقس�ام كانت
تحس�دنا عىل ذلك  ..قس�م يتمتع بثقة
نفس كبرية كونه من االقسام الناجحة
رغم ان�ه تعرض يف الكثري م�ن املواقف
للغب�ن يف الحق�وق املعنوي�ة واملادي�ة
و ان�ا ش�خصيا تعرض�ت له�ذا الغب�ن
حت�ى يف ذكر اس�مي يف فولدر العروض
الفني�ة املختلفة اصبح قس�م العالقات
واالعالم عنوانا النجاح العروض الفنية
و املهرجان�ات و املؤتم�رات و منافس�ا
اعالمي�ا حقيقيا و تجرب�ة قالت عنها
الزميلة و االخت السيدة زهرة الجبوري
حينما كانت تش�غل مديرة اعالم وزارة
الثقاف�ة ( تجرب�ة اعالمي�ة يج�ب ان
تق�ف جميع اقس�ام عالق�ات واالعالم
دوائ�ر ال�وزارة امامها ك�ي نصفق لها
و نس�تلهم منه�ا اس�باب النج�اح ) ..
وحرص�ت على ان تاخ�ذ التكنلوجيا و
املعلوماتية دورا يف عملنا حينما اسست
املوق�ع الرس�مي االلكرتون�ي للدائرة و
صفحاته�ا الدعائي�ة و حملتها تاريخ
الدائرة والفن و الفنانني اوال قبل تناول
االخبار اليومية .
وكيف تقيمني عملك كمديرة للقسم ؟اعتمدت االلت�زام بادبيات االعالم حتىوصف�وا عميل ب�ـ ( الكتل�وك االكاديمي
) و اجته�دت بتكوي�ن ش�بكة اعالمي�ة
ضخمة تتضمن وسائل االعالم مطبوعة
و مس�موعة و مرئية  ...عراقية وعربية
وعاملي�ة ..وعمل�ت جاه�دة على وضع
الخط�ط االعالمي�ة الس�ليمة والصادقة
للتعام�ل م�ع ماكن�ة التط�ور االعالمي
م�ا بع�د ع�ام  2008وكيفي�ة الرتوي�ج
الصحي�ح للنت�اج الفن�ي العراق�ي بم�ا
يليق و املؤسس�ة االم الراعية لقيم الفن
والجم�ال دائرة الس�ينما واملسرح  ..يف
الوق�ت الذي كان فيه الكثري من وس�ائل
االعالم العاملية لم تدخل اىل مبنى املرسح
الوطن�ي باالص�ل  ...اصبح�ت نتاج�ات
املسرح و الس�ينما العراقي�ة و عروض
الفرق�ة الوطني�ة للفن�ون الش�عبية و
مؤتمرات الدائرة الصحفية تعرض بشكل
واس�ع يف الشاشات العربية و العاملية ...
و تواص�ل االذاع�ات والصح�ف االجنبية
معنا بش�كل ش�به يومي عرب االتصاالت
 ...اصبحن�ا مركز اس�تقطاب لوس�ائل
االعالم ولم ازل اذك�ر جيدا ان الكثري من
وس�ائل االعالم العربية كانت تعد رسائل
يومي�ة للمهرجان�ات على غير عادتها
بعد ان اوجه خطابات ش�خصية ملديري
مكاتبها و مراس�ليها الرائعني الذين هم
جزء ال يتجزء من هذا النجاح .
اه�م ابداعات�ك وان�ت مدي�رة لقس�ماالعالم؟
بادرت بطرح فكرة اقامة اول مهرجاناعالم�ي عراق�ي و تع�اون الجميع عىل
اقامت�ه عىل ضفاف دجلة الخري يف مبنى
منت�دى املسرح بحض�ور مع�ايل وزير
الثقافة االسبق ماهر ديل الحديثي
مت�ى دخل�ت االذاعة الول م�رة ؟ كيفكانت بدايتك يف الكاتبة االذاعية ؟
ذاكرت�ي تتشرف بدخ�ويل اىل اذاع�ةجمهورية العراق عام  1999كي نسجل
بصوت نخلة العراق الباس�قة الس�يدة (
امل املدرس ) مس�امع فيلمي الوثائقي
االول ال�ذي كان يؤص�ل لتاري�خ جميع
دوائر وزارة الثقافة واالعالم كافة وكان
اول دخ�ويل اىل عالم التلفزي�ون و اعداد
الربام�ج و كتاب�ة الس�يناريو من خالل
فضائي�ة الع�راق ع�ام 2000- 1999
حيث قدمت افكارا و نصوص س�يناريو
ملجموعة من االفالم الوثائقية و الربامج
االجتماعية .
ش�كرا ل�ك على اجابات�ك متمنين لكالعافية ودوام النجاح
-شكرا لكم عىل هذا الحوار .

واحة
العدد 7496 :االثنين  31ايار 2021

No: 7496 Mon 31 May 2021

alzawraanews@yahoo.com

كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...هلا

ملاذا ال متتلك اخليول أصابع يف أقدامها؟

 5نصائح تساعدك عند احلديث مع زوجك عن أمر شائك
النق�اش بين الزوجين يع�زز العالقة
بينهما ويجعلهما أقرب وأكثر تفاهماً،
ه�ذا الن�وع م�ن النقاش ال يك�ون عن
األح�وال اليومي�ة ومش�اكل األطف�ال،
ولكن يكون عن األمور الصعبة واملناطق
الش�ائكة يف العالق�ة ،والتحدي�ات التي
تواجه العالقة بني الزوجني.
وحت�ى ينج�ح الحديث م�ع زوجك عن
األم�ور الش�ائكة يف عالقتكم�ا ،يج�ب
أن تراع�ي بعض النصائ�ح حتى يكون
النقاش ناجحا ً وف ّعاالً ،السطور التالية
تحم�ل ل�كِ  5نصائ�ح تس�اعدك عن�د
الحديث مع زوجك عن األمور الش�ائكة
يف حياتكما الزوجية.
- 1ح�ددي موع�دا ً ثابت�ا ً كل أس�بوع،
ملحادثة خالية من األطفال
التواص�ل م�ع زوج�ك بنح�و أفض�ل
ملناقش�ة األمور الصعبة ،يب�دأ بإظهار
أن محادثاتكما لها أولوية يف حياتكما.
حددي موعدا ً ثابتا ً كل أسبوع ملحادثاتك
م�ع زوج�ك ،واح�ريص على أن يكون
ه�ذا الوقت خالي�ا ً من األطف�ال ،وعىل
أن تلتزم�ا بهذا املوعد األس�بوعي كأمر

ثابت.
- 2اكتبي كل يشء أوالً

كتاب�ة أفكارك حي�ال األمور الصعبة يف

املطبخ ..

زواج�ك يس�اعدك عىل تفري�غ أفكارك
وترتيبها ،وبالت�ايل ال تصابني باالرتباك
أو تقولين أش�ياء ال فائدة منه�ا أثناء

- 3اقتنيص الوقت املناسب
ال تفتح�ي ب�اب النق�اش م�ع زوج�ك
عن أمر ش�ائك عندما يك�ون مرهقا ً أو
جائع�ا ً أو مش�غوالً أو يف مزاج س�يئ،
بل انتظ�ري حتى تج�دي وقت�ا ً مثاليا ً
للحدي�ث واقتنيص هذا الوق�ت ،وغالبا ً
ما يك�ون الوق�ت املثايل بعد ممارس�ة
العالقة الحميمة ،حيث تكونا أكثر قربا ً
وأقل ميالً للصدام.
 -4تعريف إىل أس�لوب التواصل املنفضل
لكل منكما
كل زوجني لهما مساحة آمنة للنقاش،
مثل الس�يارة ،أو عىل الف�راش ،فكري
يف امل�كان الذي تش�عرين في�ه بالراحة
واألم�ان م�ع زوج�ك ،واخت�اري ه�ذا
املكان عند إجراء مناقشة معه إزاء أمر
شائك.
 -5امنحي زوجك مساحة للتفكري
يحت�اج بع�ض األش�خاص إىل وق�ت
للتفكير قب�ل اتخ�اذ ق�رارات حتى ال
تكون قراراتهم مترسع�ة ،لذا اطرحي
أفكارك عىل زوجك ،وامنحيه وقتا ً كافيا ً
للتفكري ،واطلبي منه أن يبلغك بالرد يف
وقت تتفقان عليه.

طريقة عمل احلمص بالطحينة السورية

املكوّنات
حم�ص منق�وع لليل�ة كامل�ة – 750
غرام
طحينة – ثالث ارباع كوب
عصري ليمون حامض – ثلث كوب
ثوم مهروس – ملعقة صغرية
ملح – ملعقتان صغريتان
للتقديم:
بابريكا  -بحسب الرغبة
زيت زيتون – نصف كوب
طريقة العمل
لتحضري الحمص ،ضع�ي الحبوب يفقدر ضغط م�ع ملعقة صغرية ونصف
من امللح.

هن�اك العديد من الحيوان�ات التي تمتلك أصابع يف أقدامها مثل القطط أو
ال�كالب أو غريهما من الحيوانات ،لكن عن�د النظر إىل أقدام الخيول فإننا
نجدها ال تمتلك أي أصابع يف أقدامها ،ما الرس وراء ذلك؟
الجيل األول من الخيول مثل هرياكوثريوم التي عاشت قبل نحو  55مليون
س�نة ،س�نرى بأنها تمتلك أصاب�ع يف أقدامها مثل العديد م�ن الحيوانات
األخ�رى التي تعي�ش يف عاملن�ا ،لكنها كان�ت حيوانات أصغ�ر بكثري من
الشكل الحايل للحصان .بالنسبة للحيوانات األطول واألضخم ،فإن الوزن
الزائ�د يف نهاية أرجلها له تأثري أكرب بكثري عىل رسعتها .ووجدت دراس�ة
حديث�ة م�ن جامعة هارفارد أن الحوافر الواس�عة لديها ق�وة مثلها مثل
األصاب�ع الصغيرة املُتع ّدة يف نهاي�ة القدم ،لكنها أخف بكثير .وقد ألغى
االنتقاء الطبيعي تدريجيًّا أصابع قدم الحصان وحولها إىل حوافر واسعة،
وذلك لزيادة رسعتها يف الركض.

كل يوم معلومة

كورونا والتدخني ..الصحة العاملية
تطلق حتذيراً جديداً
حذرت منظمة الصحة العاملية
م�ن أن املدخنين يواجه�ون
خط�را ً أكرب من غريهم بنس�بة
ترتاوح بني  40و % 50لإلصابة
بمرض وخي�م والوفاة بس�بب
فيروس كوفي�د.-19 وق�ال
الدكت�ور تي�دروس أدحان�وم
غيربيس�وس ،املدي�ر الع�ام
للمنظمة“ :املدخنون يواجهون
خطرا ً أكرب من غريهم بنس�بةتصل إىل  % 50لإلصابة بمرض وخيم والوفاة
بس�بب فيروس كورونا ،19 -ولذلك ف�إن اإلقالع عن التدخين هو أفضل ما
يمك�ن أن يقوم به املدخن�ون لتقليل خطر اإلصابة ب�ـ “كورونا” ،فضالً عن
خط�ر اإلصاب�ة بالرسطان واألم�راضالقلبي�ة وأمراض الجه�از التنفيس”.
وحث غيربيس�وس جميع البلدان عىل القيام بدوره�ا من خالل االنضمام إىل
حملة املنظمة “قرر اإلقالع عن تعاطي التبغ اليوم!”وتهيئة بيئات خالية من
التبغ تزود الن�اس باملعلومات والدعم واألدوات الت�ي يحتاجون إليها لإلقالع
ع�ن التدخني،واإلقالع عنه إىل األبد .وأعلنت منظمة الصحة العاملية اليوم عن
جوائز املدير العام للمنظمة الخاصة باليوم العاملى لالمتناع عن التدخني التي
حصل عليها وزير الصحة ورعاية االرسة الهندي هارش فاردهان ومجموعة
ابحاث مكافحة التبغ بجامعة باث باململكة املتحدة.

اغمري املكونات بامل�اء واطهي حتىتتكوّن الرغوة عىل الوجه.
ازيلي بقاي�ا الرغوة .اضغط�ي القدرلحوايل  45دقيقة.
ّ
صف�ي الحم�ص وضعي�ه يف وع�اءرّ
محض الطعام.
اضيف�ي الطحين�ة ،عصير الليمونالحامض ،الثوم ونصف ملعقة صغرية
من امللح.
ً
طحن�ا ناعماً .أضيفي
اطحني املزيجاملاء لتحصلوي عىل القوام املرغوب به.
أسكبي الحمص يف طبق تقديم وزيّنيالوجه بزيت الزيتون والبابريكا.

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية

اللهاية ..فوائدها وشروط استخدامها
لطامل�ا ح�ذر البع�ض األمهات من
إعطاء املواليد الجدد اللهاية معللني
ذل�ك بأنها تضر الطف�ل وتؤثر يف
صحته وتعيق نمو الفم و األسنان
خاصة ،إال أن مختصني عربوا عرب
حساباتهم عىل السوش�يال ميديا
وذكرو أن اللهاي�ة مفيدة للمولود
وليس له�ا رضر ،وإليكم فوائدها
ورشوطها.
فوائد اللهاية:
• تساعد اللهاية عىل إشباع غريزة
املص لدى املواليد الجدد.
• تجع�ل الطفل ينام لفرتات اطول
وتمنحه النوم املريح.
• م�ص اللهاية تس�اعد يف تطوير
عملية الرضاعة الطبيعية.
• تس�اهم يف تعزي�ز نم�و وحركة
عضالت الفك.
• تقوي اللهاية من حركة اللسان.
• يمك�ن أن تس�اعد يف وق�ف بكاء
الطفل.
• من أهم فوائد اللهاية أنها تحمي
األطفال من املوت املفاجئ وخاصة

مناقشة زوجك ،وبالتايل تكون املناقشة
مكثف�ة ومحددة األه�داف ،فال يصاب
أحدكما بامللل أو التشتت.
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أثناء النوم.
• تحت�اج األم للراحة والنوم خالل
فرتة النف�اس واللهاية تس�اعدها
عىل ذلك.
رشوطاس�تخداماللهاية:
• أن تناس�ب املول�ود م�ن حي�ث
الحجم و الشكل.
• إختياره�ا يك�ون على أس�اس
جودتها.
• تعقيمه�ا وتنظيفها باس�تمرار
رضوري.

• تغريها كل فرتة حس�ب تعليمات
مصنعيها.
• اس�تبدالها فور ح�دوث أي تغري
بها سواء من حيث اللون أو الشكل
أو وجود قطع.
وأخيرا أن اللهاية ال تش�كل رضر
على املوالي�د الج�دد وأن�ه يمك�ن
إعطائها لألطفال تحت سن األربع
س�نوات ،أما بعد ه�ذا العمر فهي
تضر الطفل وتتس�بب يف اإلرضار
بالفك و األسنان.

لطلة ابهى..

فوائد ماء الورد للبشرة وطرق استخدامه
م�اء الورد من أجمل املكونات الطبيعية التي تس�اعد
عىل العناية بصحة وجمال برشتك بش�كل آمن ،دائما ً
م�ا تنصحن�ا الج�دات بأهمية اس�تخدام م�اء الورد
للعناية بجمالنا بشكل طبيعي.
لك�ن هل فكرتِ يوم�ا ً ما هي أهم فوائ�ده الجمالية؟
نع�م ،ملاء ال�ورد فوائ�د تجميلية متع�ددة ومختلفة،
فباإلضاف�ة إىل قدرات�ه الرتطيبية الت�ي تمنح البرشة
مظهرا ً سلسا ً وملمس�ا ً ناعماً ،فإنه يمتلك خصائص
مهدئة للبرشة الحساسة
إليكِ أهم فوائد ماء الورد الجمالية
مكافحة حب الشبابيتمي�ز م�اء ال�ورد بخواص�ه الف ّعال�ة للتخل�ص من
الزي�وت واإلف�رازات الدهنية الزائدة على الوجه ،مما
يس�اعد عىل منع تراكم البكترييا والجراثيم املس�ببة
لحب الشباب.
كما ُيع�رف كذلك بمس�توى الحموض�ة املتعادل pH
 ،5.5بالتايل يس�اعد عىل توازن معامل حموضة الجلد
الذي قد يتأثر باس�تخدام أن�واع الصابون ومنظفات
البرشة.
 تبييض البرشةيعل�م أغلبنا أهمية اس�تخدام روتين العناية اليومية
والذي يش�تمل على التنظي�ف ،الرتطيب واس�تخدام
التون�ر ،م�ع ذلك ،ق�د يغف�ل معظمنا عن اس�تخدام
التونر ،لكن ذلك من أش�هر األخطاء التي قد نقع فيها
والت�ي تتس�بب يف تراكم األترب�ة والجراثي�م لتصاب
البرشة بالشحوب والتلف ،يعد ماء الورد تونر طبيعي
ف ّع�ال يمكنكِ االس�تعانة ب�ه للعناي�ة بصحة وجمال

الباذجنان كنز غذائي للصحة
بلون�ه البنفس�جي الداكن املائل للس�واد،
يتمت�ع الباذنج�ان بالعديد م�ن العنارص
الغذائية املفيدة للجسم ،والتي تجعل منه
كنزا ً غذائيا ً مذهالً.
الباذنج�ان يحت�وي على ن�وع ن�ادر من
مضادات األكسدة يعرف باسم «ناسونني»،
وهو يتميز بفوائده الكثرية للصحة ،حيث
إنه من مضادات األكس�دة القوية القادرة
على تحييد الش�وارد الحرة التي تتس�بب
بتدمري الخاليا الحية واألنسجة.
الـ«ناس�ونني» هو الذي يعطي للباذنجان
لونه البنفسجي الداكن الذي يحميه من أي
أرضار ق�د تؤثر عليه م�ن البيئة املحيطة،
وخاصة أش�عة الش�مس .الـ«ناسونني»
يوج�د أيض�ا ً يف امللف�وف األحم�ر واللفت
األحم�ر ،إال أن الباذنج�ان يع�د األغن�ى
بالـ«ناسونني» أكثر من أي عنرص غذائي
آخر.
أما عن فوائد تناول الباذنجان ،فهي كثرية
ومذهلة ،ومنها ما ييل:
 - 1مضاد لاللتهابات
الباذنج�ان يق�اوم االلتهاب�ات (بفض�ل
الـ«ناس�ونني») ،كما أنه يخلص الجس�م
من املعادن الس�امة مثل الزئبق والزرنيخ
والرصاص.
 - 2يحم�ي الحم�ض الن�ووي وأغش�ية
الخاليا

يحمي الباذنجان الطبقة الدهنية لغش�اء
الخلية ،مما يوفر الحماية الكافية للخلية
فيحميه�ا م�ن امل�وت أو التع�رض ألي
تغيريات.
 - 3مفيد لصحة املخ
الـ«ناس�ونني» املوج�ود يف الباذنج�ان
يس�اعد يف الحفاظ عىل أغشية خاليا املخ
الدهنية ،مما يساعد بالتايل يف لحفاظ عىل
صحة املخ.
 - 4يس�اعد يف االس�تفادة م�ن األغذي�ة
والتخلص من النفايات
الـ«ناس�ونني» يس�اعد خاليا الجسم عىل
االس�تفادة من العن�ارص الغذائية املفيدة

يف األطعم�ة والتخل�ص م�ن النفاي�ات.
فالتخلص م�ن النفايات أوالً ب�أول يمنع
الجس�م م�ن تكدي�س الس�موم وبالت�ايل
يحمي�ه من أم�راض عديدة مث�ل أمراض
القلب والرسطان والتهاب املفاصل.
 - 5يساعد يف امتصاص الجسم للحديد:
أثبت�ت الدراس�ات أن الباذنج�ان يس�اعد
الجس�م عىل امتص�اص الحديد بس�هولة
ويسر ،مم�ا يس�اعد يف عملي�ة انتق�ال
األكس�جني يف الدم وتقوية الجهاز املناعي
للجسم.
 - 6يساعد مرىض السكري من النوع 2
خلصت الدراسات إىل أن الباذنجان يساعد

يف السيطرة عىل مستوى الغلوكوز يف الدم،
مما يعود بالنفع عىل مرىض السكري من
النوع .2
 - 7ينظم ضغط الدم
أثبتت الدراسات أيضا ً أن تناول الباذنجان
بش�كل دوري ينظ�م ضغط ال�دم ويمنع
ارتفاع مستوياته عن الحد اآلمن.
 - 8يساعد يف خفض الوزن
الباذنجان غني بالعنارص الغذائية املفيدة
للجسم كمضادات األكسدة والفيتامينات
واملع�ادن ،وه�و منخف�ض الس�عرات
الحراري�ة ،حي�ث إن كوب�ا ً واح�دا ً م�ن
الباذنج�ان يحت�وي فقط عىل  35س�عرة
حرارية .وينص�ح خرباء التغذي�ة بتناول
الباذنجان مطبوخا ً أو مش�ويا ً أفضل من
تناوله عىل هيئته الخام.
وللتأك�د م�ن االس�تفادة القص�وى م�ن
الباذنج�ان ،ينصح الخرباء بانتقاء الثمرة
املتماسكة ذات اللون الالمع واألملس .ومن
األفضل االحتف�اظ بالباذنجان يف الثالجة
دون تقطي�ع ،وال ُينص�ح بتغلي�ف ثم�رة
الباذنج�ان بالنايل�ون ،بل ُيفض�ل اإلبقاء
عليه�ا مكش�وفة ومن دون غس�يل حتى
موع�د الطهي .كم�ا ُيفضل عن�د تقطيع
الباذنجان استخدام سكني من الستينلس
ستيل وليس من الكربون ،حيث إن األخري
س ُيفقده عنارصه الغذائية املفيدة.

سلوكيات

طفلك باألجهزة اللوحية؟
كيف تقللني من تعلق ِ
برشتك.
ترطيب البرشةيتميز ماء الورد باحتوائه عىل العنارص املرطبة والتي
تتغلغل بعمق داخل خاليا البرشة لتساعد عىل تحسني
ملمسها الطبيعي وتنعيمها.
تهدئة الجفون املنتفخةيحتوي م�اء الورد عىل الخواص املض�ادة لاللتهابات
والتي تعمل عىل تهدئة الجلد كذلك لترتك برشتك أكثر
انتعاش�ا ،كما يساعد كذلك عىل التخلص من الجفون
املنتفخة.
العناية بالبرشة الحساسةماء الورد من املكون�ات اللطيفة عىل البرشة والتي ال
تتسبب يف احمرار أو تهيج الجلد ،لذلك ،يعد من أفضل
الوس�ائل التي ينصح بها للعناية بالبرشة الحساس�ة
وتهدئة التهاباتها ،كما أن�ه يخلو من أي آثار جانبية
ضارة.

يف ظ�ل التط�ور التكنولوج�ي
الذي نعيشه اليوم ،أصبحنا كل
يوم نس�تقبل جهازا ً جديدا ً من
األجهزة اللوحية ،سواء الهاتف
املحم�ول بتطبيقات�ه وأنواعه
املختلف�ة ،أو التابل�ت ،أو اآلي
ب�اد ،وه�ي أجه�زة ال تخل�و
منه�ا أي�دي األطف�ال ،والت�ي
ً
رسيع�ا ،فنجد الطفل
تجذبهم
ً
متعلق�ا بها بش�كل كبري ،فإذا
قام�ت األم بن�زع الجه�از من
ي�دي صغريها ،يب�دأ بالرصاخ
والبكاء ،ولكي تق�وم بتهدئته
تعاود الك�رة بإعطاء صغريها
ذلك الجهاز الذي يقوم برتبيته
كيفما شاء ،فتجد األم صغريها
محاط�ا ً بعال�م اإللكرتونيات،
ال�ذي يصعب عليه�ا فيما بعد

إخراجه منه.
ولكي تقللي من تعلق صغريك
بتل�ك األجهزة ،نق�دم لكي من

خلال الس�طور التالي�ة ع�دة
نصائح تساعدك يف ذلك:
 -إذا ل�م يتج�اوز صغيرك

العامني ،ال تجعيل تلك األجهزة
بني يديه ،وامنعيه عنها بشكل
كام�ل؛ ألن تواصله من خاللها
يؤث�ر عىل نموه الذهني ،أما إذا
كان عم�ره بني عامني وس�تة
أعوام ،فيمكنك تركها بني يديه
ساعة واحدة يوميا ً فقط ،ومن
عم�ر  6أعوام حت�ى  12عاماً،
يمكنه استخدامها ملدة ساعتني
فقط ،ويف حال كان عمره أكثر
م�ن  12عاماً ،اطلبي منه أن ال
يتج�اوز الثالث س�اعات خالل
استعماله لها؛ حتى ال يصل إىل
مرحلة اإلدمان.
 قوم�ي بتس�جيل طفل�ك يفاألندي�ة الرياضي�ة أو دورات
السباحة مثالً ليقيض وقته بما
هو مفيد له ولجس�مه ،بحيث

يبني عضالته بشكل جيد.
 كثف�ي زي�ارات األق�اربواألصدق�اء لخل�ق محي�ط
اجتماع�ي خص�ب لصغيرك،
وقومي بتجربة أنشطة عائلية
مختلفة.
 شاركي صغريك اللعب معه،واس�تخدمي ألع�اب الرتكي�ب
والفك والرسم وألعاب الحركة.
 ال تتقاعسي لحظ�ة ع�نالتح�دث م�ع صغيرك ح�ول
مواهبه واهتماماته ،وشاركيه
تلك االهتمامات.
 امنع�ي طفلك من اس�تخدامتل�ك األجه�زة وق�ت الن�وم أو
تن�اول الطعام وخلال تجمع
العائل�ة ،وكون�ي ق�دوة ل�ه يف
ذلك.
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صــــورة و حــــدث

أبـــــــراج

حدث يف مثل هذا اليوم
 1958إطالق القمر الصناعي إكسبلورر  ،1أول
األقمار الصناعية للواليات املتحدة.
 - 1978أمري دولة الكويت الشيخ جابر األحمد
الصباح يعلن تزكيته للشيخ سعد العبد الله السالم
الصباح ملنصب ويل العھد.
 1990تفجر الرصاع عىل السلطة يف الشطرالرشقي من بريوت بني رئيس الحكومة العسكرية
ميشال عون والقوات اللبنانية بقيادة سمري
جعجع.
افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز
يف العاصمة السوفيتية موسكو ،وكان افتتاح ھذا
املطعم بموسكو بمثابه عالمة عىل تغري
الزمن يف االتحاد السوفيتي.
 - 1996ھجوم انتحاري يف العاصمة الرسيالنكية
كوملبو تعرض له البنك املركزي الرسيالنكي عندما
إصطدمت سيارة محملة باملتفجرات
بمبناه الواقع يف قلب حي املال بالعاصمة ،وحملت
الحكومة الرسيالنكية منظمة نمور التاميل
اإلنفصالية املسؤولية عن الھجوم.

غزل عراقي

ان�ي اذا حبي�ت احب�ك م�ن ضميــــــــ�ر
روح�ي ش�معه لي�ل تذب�ل م�ن تحــــــ�ب
واذا اكه�رك الل�ه يستر مـــــــ�ن وراي
وض�ل بكيف�ك تكم�ل تنس�حـــــــــــــــب
تري�د تعش�ك راح تلكان�ي مـــــــــــلاك
وحض�ن دايف وورد وال�وان وعش�ب
وان�ت اذا راي�د لع�ب لـــــــــــــــــــع�ب
تع�ال ه�اي س�هلة وحت�ى م�ا بيه�ه تع�ب

كلمات متقاطعة

الحمل

 - 2009الربملان الصومايل ينتخب رئيس اتحاد
املحاكم اإلسالمية رشيف شيخ أحمد رئيسا
للصومال.
 - 2010املنتخب املرصي يفوز بكأس األمم
األفريقية للمرة الثالثة عىل التوايل والسابعة يف
تاريخه بعد تغلبه عىل املنتخب الغاني بھدف
لصفر وذلك يف البطولة التي أقيمت يف أنغوال.
 - 2015انتخاب سريجيو ماتاريال رئيسا إليطاليا.
 - 2016مقتل  60شخصا عىل األقل وجرح 110
آخرين يف تفجريات بمنطقة السيدة زينب يف ريف
دمشق يف سوريا و”داعش” يتبنى الھجمات.
 - 2018حدوث خسوف كيل للقمر و ُيعترب أول
خسوف للقمر األزرق العمالق يف عام .2018
 2020اململكة املتحدة تنسحب من االتحاداألوروپي بعد  47سنة من العضوية ،لتبدأ فرتة
انتقالية من  11شھرا.
منظمة الصحة العاملية تعلن أن فريوس كورونا
أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عاملية ،وذلك مع
ظھور حاالت إصابة يف دول أخرى غري الصني.

قصة وعربة

قهر جمل..فكيف بقهر بشر ؟؟!!!

يق�ول صاح�ب القص�ة :يف أح�د األي�ام
أغضبن�ي بعيري ،ل�م يكن يف ذل�ك اليوم
مطيع�ا ،وقمت بتأديب�ه وإهانته ورضبه
حت�ى خ�ر على األرض وبعد ذل�ك أخذت
قلي�ل م�ن البعر وقمت بفرك�ه ودعكه يف
أنفه …!!!
ً
ثم بعد ذلك أصب�ح البعري مطيع جدا عدة
أي�ام وكنت أتعام�ل معه ب�كل الحذر وال
أغفل عنه.
يف إح�دى الليايل كنت أجلس أمام منزيل أنا
ومعي بعض األصح�اب ،قال يل أحدهم -
وكان م�ن ذوي الخبرة يف تربيتهم  -يابو
حم�د بعيرك الليله ترصفات�ه غريبة وما
تبشر بخري ،أش�وفه كل ش�وي يناظرك
وأنت داخ�ل للبيت وأنت خارج !!! ياخوي
خذ حذرك وانتبه لنفسك منه …!!! قلت له
جزاك الله خري وإن شاء الله بآخذ حذري
منه …!!!
بعدها جهزت فرايش للنوم وكنت أنام أمام
املنزل ومن غري ما يحس البعري قمت بوضع
مخ�دات يف م�كان نومي ووضع�ت عليها
الغطاء ،ثم تس�للت إىل املن�زل وصعدت إىل
سطح املنزل لكي أراقبه ماذا سيفعل !!
بعده�ا ش�اهدته وهو يتوج�ه إىل الفراش
ال�ذي يعتقد أنن�ي نائم بداخل�ه ،وقد كان
يميش بخفه ك�ي ال يحدث أي صوت كأنه
رج�ل يريد أن ينقض على صيده وبرسعة
الربق إنقض عىل ف�رايش وبرك عليه وأخذ

أفقي
1ش�اعر فيلس�وف لقب برهني
املحبسني  oسماء
2رئي�س أمريك�ي مثير للجدل
 oهولن�دي أس�س للفلس�فة
األوروبي�ة الحديثة وأبو املذهب
العقالني
3اس�تيعابنا لألش�ياء والزم�ن
م�ن حولن�ا وذاكرتن�ا  oنقيض
الحرب
4أخط�أ خطأ صغيرا  oرضبت
كفيه�ا معا  oقطع األش�ياء إىل
قطع صغرية
5رياض�ة هندي�ة يف القدرة عىل
الرتكي�ز  oتأدي�ة اعم�ل بقدرة
واقتدار
6كلمة فرعوني�ة قديمة بمعنى
جميل  oقانون يف الجرب
7غاز خامل (ال يتفاعل)
8فائ�دة للناس  oنقط�ة التقاء
األشعة (أو األشياء) وتركيزها
9ليونة  oأرسطو
10نب�ات طب�ي يس�تفاد م�ن
بذوره ويشرب بغليه وتقديمه
كما الشاي  oاسم عربي قديم

من الفيسبوك

acebook

الثور

إذا كنت تس�عى منذ فرتة لتحقيق مكاس�ب
مالية معين�ة ،ربما تصل إىل ه�ذه الغاية هذا
اليوم .طاقت�ك العاطفية والبدني�ة تمنحك قدرة
على التفكير والتخطيط .س�تنبهر يف نهاي�ة اليوم
بالنتائ�ج التي حققتها عىل املس�توى امل�ادي واملهني.
مشاريعك الشخصية تسري عىل ما يرام.

الجوزاء

م�ن املحتمل اليوم أن تكون متحمس�ا للعمل
الفن�ي بالتحدي�د .تأك�د أنك إذا كن�ت مجتهدا
يف عمل�ك وإذا كنت مرصا عىل النجاح ،س�تتقدم
وس�تحقق م�ا تري�د .ال تتعج�ب إذا التقي�ت فج�أة
بالش�خص املناسب الذي يس�اعدك ويعطيك النصيحة
واملعلومات الصحيحة .ليس كل من حولك خونة.

السرطان

األسد

يدوسه بمقدمة صدره ويمزقه بأنيابه !!!
يقول الرجل :وملا َّ
ه�م البعري برتك الفراش
ناديت عليه !!!
فلم�ا ش�اهدني ،أخ�ذ يلف وي�دور مكانه
ثم س�قط عىل األرض من ش�دة القهر ويف
الصباح وجدته قد فارق الحياة ولم يتحرك
من مكانه !!!
ث�م دعوت بعض أصحاب�ي وقصصت لهم
القصة ،وبعد ذلك قمن�ا بفتح صدره لكي
نعرف سبب موته ؟!!!
أقس�م الرج�ل أنهم بع�د فتحه�م لصدره

وجدوا قلبه قد انفجر من شدة الغيظ !!!
العربة”:ه�ذا حيوان وصار له ك�ذا !!! فما
بالكم باإلنسان املقهور واملظلوم !!!
إحذروا الظلم إي�اك أن تظلم أحدا  ،إحذروا
من ظل�م أزواجك�م وزوجاتك�م وأبنائكم
واخواتكم واخوانكم و أقاربكم …!!!
الظلم ظلم�ات يوم القيام�ة …وللمظلوم
دعوة ال ترد …
ً
رشط�ا أن يكون األلم جس�ديا ،ربما
ليس
يدعو عليك شخص مظلوم فتكون حياتك
كلها آالم نفسية !!!

أناقت�ك تف�وق كل الح�دود ،ولذلك ستش�عر
بالثق�ة يف نفس�ك .الضح�ك وامل�رح والرتفيه
أمور مهمة وأساسية يف يومك .عندما تضحك أو
تبتسم ،يضحك من حولك عىل الفور ،وهذا يعني أنك
تؤثر فيهم جدا .ابتسم وافرح وال داع للتكلف.

العذراء

تتعجب الي�وم ألن كل من حولك ينجذب إليك
ويعتربون�ك صديق�ا .أنت مس�تمع جيد جدا
ولذل�ك يفضل الجميع املناقش�ة معك .تهتم بمن
حول�ك وتتناق�ش معه�م يف أفكارهم .ولك�ن اهتم
بالجمي�ع فهناك ش�خص ما يمر بأزمة م�ا ويحتاجك
بجواره.

الميزان

صفات عن شخصيتك يكشفها خط يدك في اللغة األنجليزية

رأيس
1ش�اعر ووزير اندلسي من أهل
قرطبة برع يف الوصف والبالغة
2للتمن�ي  oقطع�ة مس�طحة
للكتاب�ة  oاملناط�ق املفتوحة من
األرض
3رس�وم عىل الجلد (معكوسة) o
نساعد يف أمر ما
4شخص بنى نفسه بنفسه دون
االعتم�اد على اآلخري�ن oرضس
(معكوسة).
5م�واز ومقابل  oآلة موس�يقية
وترية
6متش�ابهان  oمي�زان  oأل�ف
كيلوجرام
7م�ادة تس�تخدم لعم�ل حل�وى
شبيهة باملهلبية  oثلثا باب
8انسكب  oأبو األسود ملك النحو
العربي
9م�ا يقول�ه املحام�ي دفاعا عن
موكل�ه  oإن�اء كبري م�ن الفخار
(معكوسة).
10اس�تخدام اآلالت يف انج�از
العمل واالرساع به oتقابلها عرش
أمثالها (مبعثرة).

أنت اليوم مختلف عن أي يوم مىض حيث تتمع
بثقة يف النفس غري طبيعية .لديك تأثري قوي عىل
اآلخري�ن أكثر من ذي قبل .تفك�ر يف يشء ما تتمنى
حدوثه خلال س�اعات اليوم .اح�م أف�كارك وأحالمك
واحرتس من اآلخرين.

ربم�ا تحظ�ى بمقابل�ة مجموع�ة م�ن
الش�خصيات الت�ي تهت�م باألف�كار الفني�ة
والدينية واإلنس�انية يف منزلك اليوم .ربما يسهم
ه�ؤالء يف تطوير أفكارك وش�خصيتك بش�كل عام.
يف املس�اء ،ننصح�ك بأن تحدد موعدا م�ع الحبيب فهو
بحاجة إليك.

اختبارات شخصية

الكتاب�ة اليدوية تع� ّد صورة
واضح�ة ع�ن ش�خصية
الش�خص ،حي�ث تظه�ر و
تبين العدي�د من الس�مات و
الصفات الشخصية من خالل
طريقة كتابة الكلمات و حتي
الح�روف و نقاطه�ا س�واء
الكتاب�ة باللغ�ة العربي�ة أو
األنجليزية أو أي لغة أخري.
نق�دم يف ه�ذا املق�ال تحلي�ل
للش�خصية من خالل طريقة
الكتاب�ة باللغ�ة األنجليزي�ة.
ق�م بق�راءة املق�ال بعناي�ة
حت�ى تس�تطيع التعرف عيل
ش�خصيتك م�ن خلال خط
يدك.
 - 1الخ�ط الصغير و الخ�ط
الكبري:
الش�خصية املنفتح�ة الغير
متحفظ�ة تمي�ل إىل الكتاب�ة
بأح�رف كبيرة ،بينم�ا
الشخصية الخجولة املنطوية
تمي�ل إىل الكتاب�ة بأح�رف
صغرية .ام�ا كتابة األحرف يف
حجم متوسط ليست بأحرف
كبرية أو صغرية  ،فذلك عالمة
عىل ش�خصية واضحة و تدل
على وج�ود ق�درة قوية عىل
الرتكيز.
 - 2املسافة بني الكلمات:
األش�خاص الذي�ن يرتك�ون
مسافات كبرية و واسعة بني
الكلم�ات يتمي�زون بالحرية
و األس�تقالل .أما األشخاص
الذي�ن يرتك�ون مس�افات
قصيرة بين الكلم�ات فه�م
أشخاص يحبون األندماج مع
األخرين .أما اذا لم يكن هناك
مس�افات كافية بني الكلمات
بحي�ث تظه�ر متالصق�ة و
متزاحم�ة أن�ت ش�خصية
متطفلة و فضولية.
 - 3طريق�ة الضغ�ط على
القلم:
يف حالة الضغط الش�ديد عىل
القل�م عن�د الكتاب�ة بحي�ث
تظه�ر الكلمات داكنة  ،فأنها
تظه�ر صف�ات الغض�ب و
التوتر ،بينم�ا الضغط القليل
نسبيا -متوسط هو دليل عىل
األلت�زام .أما الضغ�ط الناعم
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أنت ال تستطيع التوقف عن التفكري يف األحالم
املس�تحيلة ،ولكن ال تقدم عىل أي مخاطرة قد
ينتج عنها خسارة ما سبق إنجازه .بعض األفكار
تش�كل خطرا ألنها تنب�ع من حالة من ع�دم الرضا،
لذلك عليك اكتشاف السبب يف عدم الرضا.

العقرب

إذا وج�دت أن الحبي�ب يتصرف ترصف�ات
غريبة ويق�وم بأعماله بش�كل رسيع ،حاول
أن تسانده وال تنتقده .البس�اطة والليونة أمران
مهم�ان ج�دا يف حياتك الي�وم .اجع�ل الحبيب يعلم
م�ا تبذله من أجله .ال تقلق فلي�س هناك احتمال واحد
لحدوث أي سوء تفاهم.

القوس

و الضعي�ف على القل�م أثناء
الكتابة ه�و دليل عىل الحنان
و التعاطف و قلة الحيوية.
 - 4طريق�ة كتاب�ة نق�اط
الحروف مثل يف حرف ” : ” i
اذا كنت تكتب نقاط الحروف
إىل أعىل ،فأنت شخص له خيال
واسع و نشط .بينما اذا كنت
تكتب النق�اط قريبة جدا ً من
رس�مة الحرف فأنت شخص
منظ�م و تح�ب الرتتي�ب .أما
اذا كنت تكتب نقاط الحروف
ناحية اليسار أو اليمني فأنت
ش�خص مماطل .أما اذا كنت
تكت�ب النق�اط على ش�كل
دائرة فأنت ش�خص لعوب و
طفويل.
- 5طريقة التوقيع:
التوقيع و األمضاء عىل األوراق
و الوثائ�ق :التوقي�ع املق�روء
الواض�ح هو دليل على الثقة
و الثبات .بينما التوقيع الغري
مقروء و الغري واضح هو دليل
عىل ان ذلك الش�خص غامض
يصعب فهمه بسهولة.
 - 6طريقة ميل الكلمات:
كتابة الكلمات املائلة قليالً إىل
اليمين تدل عىل أنك ش�خص
تح�ب العمل مع األش�خاص
الجدد ،بينما الكتابة بطريقة
مائل�ة إىل الش�مال يعني أنك
انسان كتوم و متحفظ.
 - 7طريقة كتابة حرف ” :”t
اذا كن�ت تكت�ب ح�رف “”t

بطريق�ة مس�تقيمة طويلة،
فأن�ت على األرجح ش�خص
حم�ايس و ح�ازم و لدي�ك
بع�ض امليول العني�دة .أما اذا
كنت تكتب ح�رف “ ”tقصري
 ،فأن�ت ش�خص كس�ول.
أم�ا كتاب�ة ح�رف “ ”tصغري
الحج�م ،فأنت ش�خص لديك
أه�داف عالي�ة و طموح .اما
عن�د كتابة حرف “ ”tبش�كل
ضعي�ف و منخف�ض ،فأن�ت
ش�خص لي�س لدي�ك اهداف
مح�ددة و علي�ك العم�ل عىل
تطوير نفسك.
- 8طريق�ة كتابة حرف “”L
:
اذا كن�ت تكت�ب ح�رف “”L
معق�ود و دائ�ري ،فأن�ت
ش�خص عفوي و مسترخ.
بينم�ا كتاب�ة ح�رف “”L
بطريق�ة ضيق�ة و ملتوي�ة
فأنت شخص تقيد نفسك.
 - 9طريق�ة كتاب�ة ح�رف
“:”Y
كتابة ح�رف “ ”Yهو مؤرش
ق�وي للش�خصية .كتاب�ة
ح�رف “ ”Yبطريقة واضحة
م�ع حلقة واس�عة تعني أنك
ش�خص لديك ع�دد كبري من
األصدقاء  ،بينما رس�م حرف
“ ”Yبطريق�ة ضيق�ة تعني
بأنك شخص يختار أصدقائه
بعناية ش�ديدة .رس�م حرف
“ ”Yبش�كل قصري تعني أنك

ش�خص تح�ب الجل�وس يف
املنزل كثرياً ،بينما رسم حرف
“ ”Yبش�كل طوي�ل يعن�ي
أنك ش�خص يحب الس�فر و
التجوال.
 - 10طريقة كتابة الحروف:
دائرية أم مستوية:
كتاب�ة الح�روف بش�كل
مس�توي و واضح ي�دل عىل
أنك ش�خص ذكي و ال تفضل
العن�ف .أم�ا طريق�ة كتابة
الح�روف بطريق�ة دائري�ة
تدل عىل أنك ش�خص مبدع و
فنان.
 - 11رسعة الكتابة:
اذا كن�ت تكت�ب بطريق�ة
رسيع�ة فأن�ت ش�خص غري
صبور و تكره إضاعة الوقت.
ام�ا اذا كن�ت تأخ�ذ الكثير
من الوق�ت يف الكتاب�ة فأنت
شخص منظم و منهجي
 - 12طريق�ة رس�م ح�رف
“:”I
اذا كن�ت تكت�ب ح�رف “”I
كضمير أكثر م�ن أي حرف
أخر ،فأنت شخص مغرور و
متعجرف.
 - 13الكذب:
اذا كان�ت طريق�ة كتابت�ك
للكلم�ات و طريق�ة مي�ل
الكلم�ات تتغري بش�كل كبري
على م�دار الفق�رة الواحدة،
فأنه هناك احتمال كبري بأنك
شخص كذاب.

الش�خص املنظم والق�وي هو الفائ�ر اليوم،
فهل أنت مس�تعد؟ كن ح�ذرا ،فهناك فئة من
الن�اس يحاولون إبع�ادك عن مه�ام عملك .أنت
مش�غول بمرشوع مهم جدا وربما تقرر أخذ قس�ط
من الراحة ،ولكن لس�وء الحظ ربما ال تجد وقتا بسبب
مكاملة تليفونية قد تزيد من ضغوطك.

الجدي

اه�دأ ورتب أم�ورك قبل أن تع�رض أو تطرح
أفكارك على اآلخرين .كن ح�ذرا عند التحدث
عن حيات�ك العاطفي�ة أمام األصدق�اء والزمالء.
عندما تتط�رق إىل الحديث عن هذا املوضوع ،تتحول
املناقشة إىل مشاجرة وتضطرب األجواء تماما.

الدلو
أن�ت متفائ�ل جدا الي�وم ولذلك ربم�ا تحظى
بدع�م من حولك .التجمع م�ع األهل واألحباء
ق�د يكون هو مص�در تفاؤل�ك وس�عادتك .ربما
تش�عر بالرضا عن نفس�ك النضمام�ك إىل مجموعة
م�ن األصدقاء اليوم .يجب أن تنىس األمور املزعجة عىل
األقل هذا اليوم.

الحوت

ربما تق�رأ مقالة أو دراس�ة تقنعك برضورة
املش�اركة يف بع�ض املج�االت املختلف�ة يف
مجتمعك .ربما تكتش�ف أن هذه الفكرة مزعجة
جدا .ح�اول أن تهتم فقط باملعلوم�ات التي تتعرف
عليها من أفراد عائلتك فقط .اهتم بنفس�ك وبالحبيب
حتى ال يبتعد عنك.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
تقنية جديدة تعيد البصر
للمكفوفين جزئيا

يعمل العلم كل يوم عىل اكتشاف
يشء جدي�د يف الط�ب ،لعلاج
األم�راض املختلف�ة ،فيب�دو هذه
امل�رة أن�ه يف طريقه إليج�اد أمل
جديد ل�كل م�ن فق�دوا برصهم
نتيج�ة اإلصاب�ة ب�ـ “اعتلال
الش�بكية الصباغ�ي” ،بعدم�ا
تمكن فريق علماء من “استعادة
البصر” لرج�ل كفي�ف “جزئيا”
عرب تقنية مبتكرة.
و “اعتالل الش�بكية الصباغي”،
ه�و مرض وراث�ي يدم�ر الخاليا
املس�تقبلة للض�وء يف ش�بكية
العني ،ما ي�ؤدي إىل فقدان البرص
التدريج�ي الذي يتط�ور عادة إىل
العمى.وأوج�دت تقني�ة “عل�م
البرصي�ات الوراث�ي” أمال جديدا

للمكفوفين ،وه�ي تقني�ة تع�د
نوع�ا م�ن األبح�اث البيولوجية
التي ته�دف إىل التحكم يف الخاليا
العصبية عن طريق الضوء.
وبحس�ب دراس�ة فق�د خض�ع
كفيف يبلغ م�ن العمر  58عاما،
كان يعان�ي من اعتالل الش�بكية
الصباغ�ي ،إىل ه�ذه التقني�ة
الجديدة ،و”استعاد الرجل برصه
جزئيا” بفضل الجمع بني العالج
الجين�ي والتحفي�ز الضوئ�ي،
وه�ي أول م�رة تتيح فيه�ا هذه
التقني�ة التوص�ل إىل اس�تعادة
جزئي�ة للوظيف�ة البرصي�ة عند
البشر ،م�ا يثير التف�اؤل يف أن
يتمكن املكفوفون من اإلبصار يف
املستقبل.

ما حقيقة إخفاء جوجل إلعدادات
الخصوصية في الهواتف؟
أظهرت الوثائق يف الدع�وى القضائية التي رفعتها أريزونا ضد Google
أن املديرين التنفيذيني واملهندسني يف الرشكة كانوا عىل دراية بأن عمالق
البح�ث جعل من الصعب عىل مس�تخدمي الهواتف الذكية الحفاظ عىل
خصوصية معلومات املوقع ،حس�بما أفاد موق� ع  the veregeعن nI
.sider
وتشير املس�تندات إىل أن  Googleقامت بجمع بيانات املوقع حتى بعد
قي�ام املس�تخدمني بإيقاف تش�غيل مش�اركة املوقع ،وجع�ل إعدادات
الخصوصي�ة صعب�ة عىل املس�تخدمني العث�ور عليها ،تشير Insider
ً
أيض�ا إىل أن املس�تندات ُتظه�ر ضغ�ط  Googleعىل مصنع�ي الهواتف
إلبق�اء إع�دادات الخصوصية مخفية ،ألن اإلعدادات كانت ش�ائعة لدى
املستخدمني.
ورفع املدع�ي العام يف والية أريزونا ،م�ارك برنوفيتش ،دعوى قضائية
ضد  Googleيف مايو املايض ،زاعمًا أن الرشكة تتبعت بشكل غري قانوني
موقع مستخدمي  Androidدون موافقتهم ،حتى لو كان املستخدمون
ق�د عطلوا ميزات تتب�ع املوقع ،اقرتحت الدع�وى القضائية أن Google
أبقت تتبع املوقع قيد التش�غيل يف الخلفية لبعض امليزات ،وأوقفت هذه
املمارس�ة فقط عندما قام املس�تخدمون بتعطيل التتبع عىل مس�توى
النظام.
ُ
وتظه�ر املس�تندات غري املنقوص�ة أن أحد موظفي  Googleس�أل عما
إذا كان�ت هناك “طريق�ة إلعطاء تطبيق جهة خارجي�ة موقعك وليس
ً
ً
ش�يئا تريد الرشكة الكش�ف عنه لوسائل
مضيفا أنه ال يبدو
Google؟”
اإلعالمً ،
وفقا لـ .Insider

(واتسآب) يكشف عن مفاجأة
مدوية لمستخدميه
كش�ف تطبي�ق املراس�لة الف�وري
األمريك�ي الش�هري (واتس�اب)،
ع�ن مفاج�أة مدوي�ة ،وه�ي أن�ه
ق�رر الرتاجع ع�ن ق�راره بحرمان
املس�تخدمني الرافضين لسياس�ة
خصوصيت�ه الجديدة م�ن وظائفه
الكاملة.
وق�ال متحدث باس�م (واتس�اب):
“إن�ه نظ�را للمناقش�ات األخيرة
م�ع مختل�ف الس�لطات وخبراء
الخصوصي�ة ،نري�د أن نوضح أننا
ل�ن نحد م�ن وظائف كيفي�ة عمل
(واتس�اب) ألولئك الذي�ن لم يقبلوا
التحدي�ث بعد” ،حي�ث أن هذه هي
الخط�ة الت�ي تميض قدم�ا إىل أجل
غير مس�مى”.ويف وق�ت س�ابق
الش�هر الج�اري ،ق�ال (واتس�اب)
اململ�وك لرشكة (فيس ب�وك)“ :إن
املستخدمني س�يفقدون وظائفهم
م�ع م�رور الوق�ت ،إذا ل�م يقبل�وا
سياس�ة الخصوصي�ة الجدي�دة
الخاصة به بحلول  15مايو /أيار”.
وهددت أن املس�تخدمني الرافضني
لسياس�ة خصوصيته�ا الجدي�دة
ل�ن يتمكنوا من الوص�ول إىل قائمة

الدردش�ة ،لكنهم سيظلون قادرين
عىل ال�رد على املكامل�ات ،ويف حال
تش�غيل اإلشعارات فس�يتم إرسال
الرسائل ،إال أنه وبعد بضعة أسابيع
م�ن محدودية الوظائف ،لن يتمكن
املس�تخدمون م�ن تلق�ي املكاملات
واإلش�عارات ال�واردة ،وس�يتوقف
التطبي�ق ع�ن إرس�ال الرس�ائل
واملكاملات.
وقال�ت رشكة (واتس�اب) يف مقال
لها ،إن “غالبية املس�تخدمني الذين
شاهدوا سياس�ة تطبيقها الجديدة
وافق�وا عليه�ا” ،كم�ا لف�ت املقال
إىل أنه “س�يتم التذكري بالسياس�ة
الجديدة يف حال عدم قبولها”.
وأوضح�ت“ :سنس�تمر يف تذكير
املس�تخدمني م�ن وق�ت آلخ�ر
والس�ماح لهم بقبول التحديث ،بما
يف ذلك عندم�ا يختارون اس�تخدام
امليزات االختياري�ة ذات الصلة مثل
التواصل مع رشكة تتلقى دعما من
(فيس بوك) ،ونح�ن نأمل أن يعزز
ه�ذا النه�ج االختيار ال�ذي يمتلكه
جمي�ع املس�تخدمني س�واء كان�وا
يريدون التفاعل مع رشكة أم ال”.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7496 :االثنين  31ايار 2021
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بمجرد ظهورها يف إحدى الحفالت خالل
نهاية األسبوع املايض وسط العديد من
نجوم الوسط الفني ،بدا عليها مالمح التغيري

القدرة يف القيادة
والقائد
موسم شهر رمضان املايض من خالل
مسلسل «االختيار  »2للنجمني كريم عبد
العزيز وأحمد مكي وجسدت دور خطيبة
مكي  -يوسف خالل األحداث والعمل من

تأليف هاني رسحان وإخراج بيرت ميمي
وظهر يف العمل مجموعة كبرية من ضيوف
الرشف عىل رأسهم الفنان إياد نصار
وأحمد عز ومحمد رجب وأخرون.

بنحو واضح ،حيث بدت غادة عادل بمالمح
أكثر شباباً.
يبدو أن غادة لجأت إىل إجراء عملية تجميل
يف وجهها ،حيث خصعت لتقنية الخيوط
الفرنسية الحديثة التي تخفي تجاعيد الوجه
بوضوح ،كما ظهرت بتغيري واضح يف أنفها
ما جعل البعض يؤكد أنها قامت بعملية
تجميل أخرى يف «أنفها» أيضاً؛ وهي العملية
التي أجلتها كثريا ً خوفا ً من صعوبتها.
وكانت غادة قد تصدرت موسم عيد الفطر
السينمائي بفيلمه الجديد «احمد نوتردام»
أمام رامز جالل ،كما شاركت يف املوسم
الرمضاني املايض يف برنامج خمس نجوم
إىل جوار كل من نور اللبنانية وكريم فهمي
ومصطفى قمر ومحمد الرشنوبي عرب
شاشة الـأم بي يس والذي ينتمي لنوعية
برامج املقالب ،وهي املرة األوىل لها يف تقديم

هذه النوعية من الربامج.
عىل صعيد آخر ،تنتظر غادة عادل تصوير
آخر مشاهدها الخارجية ضمن أحداث
الفيلم السينمائي الجديد «أهل الكهف» الذي
تخوض من خالله تجربة مختلفة كثرياً،
حيث يتناول العمل قصة «اهل الكهف»
املذكورة يف القرآن الكريم واملتوقع أن يثري
الفيلم الكثري من الجدل وقت عرضه يف دور
العرض السينمائية.
واملقرر تصوير آخر مشاهد العمل يف املغرب
خالل الفرتة القادمة عىل أن ُيطرح يف دور
العرض السينمائية موسم عيد األضحى
القادم كموعد مبدئي للعرض.
ويشارك يف بطولة الفيلم كل من خالد النبوي
ومحمود حميدة وريم مصطفى ومحمد
فراج وأحمد عيد ومجموعة كبرية من نجوم
السينما من إخراج عمرو عرفة.

سريين عبد النور تواجه التحدي يف «دور العمر»
يبدو أن الـ»تيزر» الخاص بمسلسل «دور العمر»،
كتابة نارص فقيه واخراج سعيد املاروق ال يزال
يثري ضجة عىل املواقع البديلة منذ أيام ،إذ
اعتمد املخرج سعيد املاروق عىل مشاهد
التشويق واملطاردات التي سيكشفها
املسلسل منذ الحلقة االوىل ،وأثار كذلك
«اللوك» الخاص الذي ظهرت فيه سريين
عبد النور ضجة لجهة شعرها بني قصري
أشقر وطويل مالس ،وهو ما يبني عن
مجموع من «الكاركتريات» والشخصيات التي
أدتها يف الدور كمحاولة حقيقية إلثبات مقدرتها
يف تقمص األدوار والشخصيات التي تمثلها.

ُ
وعلم أن عرض املسلسل سيكون منتصف حزيران/
يونيو املقبل عىل منصة شاهد ،كما ُعلم أن ادارة
انتاج املسلسل فتحت الخط عىل باب اإلنتاج
مع مجموعة أم بي يس ومن املتوقع أن
يحمل املوسم املقبل تعاونا ثانيا ً بني»روف
توب» وإدارة أم بي يس خاصة بالدراما.
يف السياق ،علم أن سريين عبد النور
تلقت عرضا ً للمشاركة يف عمل درامي
آخر خاص بالشهر الكريم رمضان ،2022
لكنها تتمهل حتى إعطاء موافقتها نهائياً،
وذلك بعد قراءة الفكرة الخاصة باملسلسل
ومعرفة االبطال املرشحني.

«حبيبيت» لـ حسن شاكوش ويامسني رئيس تتخطى حاجز  5ماليني مشاهدة

تخطت أغنية «حبيبتي» التي طرحها املطرب
حسن شاكوش بمشاركة الفنانة ياسمني رئيس
منذ حوايل  3أيام حاجز  5ماليني مشاهدة عىل
موقع الفيديوهات الشهري يوتيوب وهي من
كلمات محمد غبايش ومصطفي الجن ،والحان
حسن شاكوش ،وتوزيع ومكس وماسرت إسالم
ساسو وإخراج هادي الباجوري.
قالت ياسمني« :أحب تقديم نفيس كفنانة
تستطيع القيام بكل أنواع الفنون املختلفة،
ووجدت مشاركتي يف الغناء الشعبي مع حسن

شاكوش تجربة متميزة وجديدة ،خاصة أنها
ليست تجربتي األوىل يف الغناء ،فقد غنيت من
قبل يف فيلم الشيخ جاكسون وأيضا ً أغنية فيلم
هيبتا».
يذكر أن النجمة ياسمني رئيس قد حققت
خالل السباق الرمضاني نجاحا ً قويا ً ببطوالتها
ملسلسل ملوك الجدعنة ،وتجاوز فيديو
رقصها عىل أغنية كل يوم يف أحداث املسلسل
الـ 6ماليني مشاهدة ،وكما تص ّدرت الرتند
عىل غوغل وتويرت أكثر من مرة خالل موسم

رمضان املايض وحصلت عىل لقب أفضل نجمة
لشخصية شعبية يف املوسم الدرامي.
وتنتظر ياسمني رئيس حاليا ً إطالق فيلمها
به يف املوسم
قمر  14قريبا ً لتشارك
ا لجد يد
ا لسينما ئي
لــــعا م
.2021

روبي تكشف عن برومو وموعد طرح أحدث
أغنياتها «قليب بالستيك»
كشفت النجمة روبي عن برومو أحدث أغنياتها
«قلبي بالستيك» ،عرب حسابها الشخيص بموقع
«انستغرام» ،والتي ستطرحها ،عرب الـ «يوتيوب»،
وذلك بعد النجاح الكبري الذي حققته بأغنيتها «حتة
تانية» ،والتي طرحتها منذ شهرين بعد عودتها إىل
الساحة الغنائية بعد توقف فرتة كبرية ،وتجاوز عدد
مشاهدتها أكثر من  57مليون مشاهدة ،من كلمات
وألحان عزيز الشافعي ،توزيع موسيقى وماسرت
توما.وعادت الفنانة روبي إىل عالم الغناء بعد غياب
طويل بألبوم جديد يحمل اسم «حتة تانية» ،والذى
روجت له مؤخرا ىف حفل أقيم عند سفح األهرامات،
وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا

مشاهد رقصها التي تفاعل معه اآلالف.األلبوم
أكد أن روبي دائما «يف حتة تانية»
عىل السوشيال ميديا ،فهي من أكثر
النجمات التي تحتفى بها مواقع
التواصل ومتابعيها باستمرار،
ويرى الجمهور فيها الجمال
املرصي األصيل من مالمح وسمار
البرشة ومواصفات أخرى ،يعتربها
الكثريون أيقونة فريدة تركت
بصمة مميزة يف الرقص والغناء
والتمثيل .ويضم ألبوم روبي الجديد
«حتة تانية»  10أغنيات .

تغريدات

نوري المالكي

فش��لت حماول��ة البع��ض جر احلش��د الش��عيب
لالصطدام مع بعض صنوف القوات املس��لحة الن
هؤالء اجملاهدي��ن االبطال ق��د امتزجت دماؤهم
يف حترير االرض واالنس��ان استنادا للقانون وعلى
قواتن��ا املس��لحة احلذر من اصح��اب الفنت واملكائد
ويكونوا صفا واحدا هم واخوانهم احلش��د كما هم
دائما يف ميدان القتال.

غوارديوال أثب��ت من قبل أنه مدرب قدير
لك��ن توخي��ل أثبت أنه األق��در  ..مربوك
حمليب تشلسي اللقب األهم .
ايمن جادة
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يف املرآة

غادة عادل ختوض جتربة خمتلفة يف «أهل الكهف»

علماء يكتشفون األصل المختبري
لفيروس كورونا
أفادت صحيفة “تايمز” بأن االستخبارات الربيطانية تعترب اآلن أنه من املمكن
تسرب فريوس كورون�ا “ ”SARS-CoV-2من مخترب.وقال�ت الصحيفة نقال
عن مصادر لم تذكرها إن أجهزة االستخبارات الغربية ،بما يف ذلك الربيطانية،
كانت تع ّد يف وقت سابق أن فرضية ترسب فريوس كورونا هذه ضعيفة ،ولكن
اآلن تم�ت إع�ادة مراجعة ه�ذا التقييم.كما ذك�ر أن الربوفيس�ور الربيطاني،
أنغ�وس دالغلي�ش ،وعال�م الفريوس�ات النرويج�ي ،بريغر سورنس�ن ،أعلنا
يف دراس�ة أنهم�ا عثرا عىل دلي�ل يثبت األصل املختربي لفيروس كورونا.وقال
الخبريان يف دراس�تهما إنهما وجدا عددا من خصائص فريوس كورونا ،يشير
إىل وجود “تالعب مستهدف”.ويف مارس املايض ،نرشت منظمة الصحة العاملية
النس�خة الكاملة لتقرير مجموعة دولية من الخرباء الذين زاروا مدينة ووهان
الصيني�ة لتحديد أصل فريوس ،ال�ذي وصفوا فيه احتمال ترسب الفريوس من
مخترب بأنه “مستبعد”.وقال التقرير أيضا إن النوع الجديد من فريوس كورونا
قد انتقل عىل األرجح إىل البرش من الخفافيش عن طريق حيوان آخر.
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الشهر املقبل ...انطالق تصوير اجلزء الثالث
من «اآلنسة فرح»
ينطلق تصوير الجزء الثالث من مسلسل
«اآلنسة فرح» الجزء الرابع الشهر املقبل،
للنجمة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف،
ومن املقرر أن يتم التصوير يف ديكور
الشقة ،ويستكمل أحداث الجزء الرابع
حول فرح  -أسماء ابو اليزيد التي تعمل
يف أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض
الوقت لدراستها ،ويلعب القدر لعبته
وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها ً
رأسا
عىل عقب ،بعد حقنها بالخطأ فتحمل
ً
وفقا للقصة التي يدور
وهي عذراء ،وذلك
حولها املسلسل األجنبي الذي تم اقتباس
أحداثه منه.
مسلسل «اآلنسة فرح» مأخوذ من املسلسل
األمريكي « ،»Jane the virginومن املقرر
عرضه يف  4أجزاء كل جزء يتكون من 22
حلقة ،بطولة رانيا يوسف ،أسماء أبو
اليزيد ،محمد كيالني ،هبة عبد العزيز،
هدى مجد ،عارفة عبد الرسول ،جيالن
عالء ،مريم الخشت ،محمد عمرويس
وإخراج أحمد الجندي.
يشار إىل أن اسماء أبو اليزيد شاركت يف

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

حييى الزيدي

كثر الحديث مؤخرا ً يف الشارع العراقي عن االفتقار اىل القيادة والقائد...
فنجد اناسا ً يتحدثون «بحرقة وألم» شديدين عن خلو دائرة أو مؤسسة
ما من القيادة ،من خالل مراجعاتهم لتلك الدوائر واملؤسسات .
وهذا يولد انطباعا ً لدى الناس عن افتقار البلد اىل الكفاءات من ذوي
االختصاصات املهنية… وهذا غري صحيح ،وطبعا هذا االمر يف غاية
الخطورة ،فبالدنا مليئة بالكفاءات املهنية التي ال تعد وال تحىص ،والتي
بامكانها ادارة كربى الوزارات واملؤسسات .
تشكل القيادة يف كل املجتمعات وعىل مختلف االصعدة محورا ً مهما ً
ترتكز عليه مختلف األنشطة يف أي بلد ،وال تتحقق النجاحات يف أي مجال
اال بوجود قيادة تمتلك رؤية النجاح بشكل مدروس وواضح وملموس،
والسيما يف املؤسسات العامة والخاصة عىل حد سواء.
لكن قبل الولوج أكثر يف موضوع القيادة ال ب ّد أن نقف قليال عند
تعريفها...
فالقيادة :هي القدرة عىل التأثري يف سلوك أفراد ،الدائرة أو املؤسسة،
وتنسيق وتكثيف جهودهم ،وتوجيههم لبلوغ الغايات املنشودة يف العمل،
وإنها حلقة الوصل بني العاملني وبني خطط املؤسسة وتصوراتها
املستقبلية.
اما القائد فهو الذي يجعل االخرين يثقون به ..والقائد املميز هو الذي
يجعل االخرين يثقون بأنفسهم.
وهنا اقول… ان القيادة تختلف عن الرئاسة أيضا ..وتختلف اختالفا ً
جوهرياً ،ويعود ذلك إىل عدم توافر بعض العنارص القيادية يف حالة
الرئاسة.
فالرئاسة تعتمد يف ممارستها لوظائفها عىل ما تملكه من سلطة منحها
إياها القانون ،بينما تعتمد القيادة عىل اقتناع أفراد املؤسسة بالقائد
وثقتهم الكبرية به.
فالقيادة تركز عىل قدرات واستعدادات طبيعية كامنة يف الفرد ،تؤهله
إلحداث التأثري والتغيري يف األفراد العاملني معه.
اما عن أهمية القيادة ...فال بد للمجتمعات البرشية من قيادة تنظم
شؤونها ،وتقيم العدل بينها ،حتى ان رسول صىل الله عليه وآله وسلم أمر
بتعيني القائد يف أقل التجمعات البرشية حني قال عليه الصالة والسالم:
( إ ِ َذا َخر ََج ثَلاَ َث ٌة فيِ َ
س َف ٍر َفلْ ُي َؤمِّ رُوا أ َ َح َد ُهمْ) ،اي انه إنما أمر بذلك ليكون
أمرهم جميعا ً وال يتفرق بهم الرأي ،وال يقع بينهم االختالف .
وألهمية القيادة قال القائد الفرنيس نابليون :قلب القائد يجب ان يكون
يف رأسه… وقال ايضا «جيش من األرانب يقوده أسد ،أفضل من جيش
من أسود يقوده أرنب».
ً
ً
اما سقراط فقال :إذا وليت أمرا أو منصبا فأبعد عنك األرشار ،فان جميع
عيوبهم منسوبة إليك.
وعليه فأهمية القيادة تكمن كما ذكرنا يف أنها حلقة الوصل بني العاملني
وبني خطط املؤسسة وتصوراتها املستقبلية ،وتدعيم القوى االيجابية
يف املؤسسة وتقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان ،والسيطرة عىل
مشكالت العمل وحلها ،وحسم الخالفات والرتجيح بني اآلراء ،وتنمية
وتدريب ورعاية األفراد ،باعتبارهم أهم مورد للمؤسسة ،كما أن األفراد
يتخذون من القائد قدوة لهم ،ومواكبة املتغريات املحيطة وتوظيفها
لخدمة املؤسسة.
ويمكن إجمال سمات القيادة بـ «الذكاء ورسعة البديهة ـ طالقة اللسان
ـ الثقة بالنفس ـ اإليمان بالقيم ـ املهارة وحسن األداء ـ الحزم ـ الرسعة
يف اختيار البدائل املناسبة ـ املقدرة عىل اإلقناع والتأثري ـ واالستعداد
الطبيعي لتحمل املسؤولية ـ واألمانة واالستقامة ـ النضج العاطفي
والعقيل ـ حب العمل والقدرة عىل الفهم لألمور ـ املهارة اإلدارية والقدرة
عىل التصور و املبادأة – اختيار املرؤوسني وتدريبهم».
ومما سبق فإنه من الصعب توافر كل هذه السمات بشكل متكامل يف
شخص معني ،وإن كان من املحتمل أن يتوافر بعضها يف شخص واحد .
بالعودة اىل القائد… فالقائد الناجح هو الذي يستطيع أن يحدث التفاعل
ويخلق التكامل مع أفراد املؤسسة واملجتمع.
وهناك دوران أساسيان للقادة يجب عليهم االهتمام بهما وهما :أوال:
إنجاز املهمة وثانيا :تحقيق التواصل مع معاونيه ومن حوله.
والقادة أنواع...منهم (السلبي -الدكتاتور  -البريوقراطي  -الديمقراطي)،
وافضلهم الديمقراطي ...وهو الذي يتفاعل مع العاملني معه ويصبح
واحدا ً منهم...وهو املطلوب حاليا.

هيفاء وهيب تستعد لتكون
جنمة دراما  2022بعملني
الواضح أن النجمة هيفاء وهبي اختارت الغياب بملء
إرادتها هذه الفرتة ،وذلك بعد أيام طويلة قضاها العالم
يف الحجر الصحي بسبب فريوس كورونا ،وبالتايل جاء
اعتذارها عن املشاركة يف مسلسل «حرب أهلية» إىل
جانب النجمة يرسا ليؤكد قرار الغياب ،يف وقت لم تصدر
أي عمل غنائي جديد ،حيث رّ
عبت عن كل ما يسكنها
يف بعض النشاطات والتغريدات التي دوّنتها وكان
آخرها تضامنها مع حرب غزة ،وقبل يومني عن ايمانها
بالقضاء املرصي وتوجهت بالشكر اىل القضاة عىل خلفية
قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري الذي أعيد
سجنه أو توقيفه عىل ذمة اختالس أموالها.
يف السياق ،علم أن هيفاء تدرس مرشوعني للدراما ،األول
مرصي الهوية والثاني عربي مشرتك ،وتؤكد املعلومات
تعط موافقتها النهائية عن أي عمل بانتظار بلورة
أنها لم
ِ
األمور واالتفاق مع رشكة اإلنتاج لتكون ضمن املنافسات
عىل دراما رمضان  2022يف عمل يستحق عودتها.
اىل ذلك ،تؤكد معلومات أن هيفاء ستصدر مع إطاللة
الصيف املقبل أغنية سينغل جديدة عملت عىل إنتاجها
خالل فرتة سابقة.

